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УВОД

Лавините крият в себе си една от най-коварните опасности 
за планинарите-спортисти, както и за 'стопанските обекти в 
планините през зимата. Те са характерно явление за планин
ските страни. Лавините и опасността от тях са известни от
давна в планини като Алпите, Кавказ, планините в Централна 
Азия, Хималаите и др. Те се срещат обаче и по нашите ви-, 
соки планини — Рила, Пирин, Централна Стара планина, а даже 
и Витоша. С масовизирането на зимния туризъм, алпинизма 
и скиорството у нас, както и с увеличаване на строежите в 
планинските райони, хората все по-често и по-често се срещат 
с това явление, което понякога нанася големи материални х 
щети, а не рядко взема и човешки жертви.

Оскъдните сведения за падналите лавини и лавиноопас- 
ните места по нашите планини, както и. липсата на литера
тура "по този въпрос показват, че заинтересоваността в това 
отношение на нашите отговорни организации и учреждения 
е била много слаба. Злополуките в планината, които при; 
чиниха смъртта на няколко наши планинари, ни убежда
ват настоятелно, че е крайно необходимо този въпрос да се 
разработи основно и да се направи достояние на колкото се 
може по-широк кръг спортисти-планинари и заинтересо
вани граждани, за да се вземат всички необходими мерки за 
защита от лавинната опасност и избягване на всякакви зло
полуки. Лозунгът „Без злополуки“, легнал в основата на 
съветския алпинизъм и зимен туризъм, трябва да стане и наш 
лозунг. Само така ние бихме могли да осигурим Цълна без
опасност за трудещите се младежи спортисти, които чрез 
зимните спортове и походите в планината укрепват здравето, 
развиват силите и закаляват волята си, за да станат ак
тивни строители на социализма в нашата страна, както и 
нейни достойни защитници в случай на нужда.

В литературата са описани случаи в големите планини, 
като Кавказ, Алпите и др., на огромни лавини, които достигат 
стотици хиляди кубически метра сняг, падат от 1000—1500 
метра височина, причиняват злополуки и нанасят значителни 
материални щети- Те поразяват със своята грандиозност и ве-
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личие. Те обаче, от друга страна, приспиват до известна сте
пен вниманието на много наши планинари и спортисти, които 
смятат, че лавинната опасност у нас не е тъй голяма, поради 
характера на нашите планини, при средно разчленение от 200 
до 500 метра.

Голям недостатък при изучаването на лавините се явявай 
обстоятелството, че почти всички автори са се ограничавали 
с описанието на паднали лавини, без да се изследват причи
ните, на това падане.

Всичко гореизложено ни даде идеята да разработим пред
лагания материал, като сме се постарали в популярна форма 
да предадем дългогодишния си планинарски опит. По въпроса 
за образуването на лавините сме ползували материали от 
‘най-компетентни учени по тази материя и на първо място ка
питалния труд на Г. К. Тушински „Лавини“, издаден през 
1949 година в Москва.

Надяваме се, че нашата работа, която има за основа на
учните трудове и изследвания, правени във великата страна 
на социализма — Съветския съюз, и отчасти друга литература, 
критически оценена, ще бъде от полза и ще допринесе, за 
развитието на зимния спорт и по-специално на зимния тури
зъм, алпинизма и скиорството у нас, за опазване живота 
и здравето на трудещите се, както и за по-пълното стопанско 
използуване на планинските райони.

Изказваме благодарност на проф. д-р Асен Билочев, който 
ни даде ценни напътствия и съвети. Благодарим също така на 
инж. Руди Давидов, на заслужилия майстор на спорта Ал. Бел- 
ковски и на всички останали сътрудници, които дадоха своите 
рецензии за книгата и в процеса на работата ни подпомог
наха с ценни метеорологични и други данни. Ще бъдем 
особено признателни на всички другари, които писмено или 
устно ни дадат своите отзиви за книгата, като ни посочат 
евентуалните грешки или пропуски, за да ги имаме предвид.

Авторите
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Г Л АВА I

ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ И ПОНЯТИЯ

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ЛАВИНИТЕ

На обикновения читател литературата за лавините може 
да се стори твърде голяма, но след подробно проучване вед
нага ще се забележат недостатъците й и ще се почувствува 
нуждата от едно по-дълбоко и сериозно разглеждане на този 
въпрос. В литературата най-често се срещат описания на пад
нали лавини или пък изказвания на очевидци — планинари, 
алпинисти и скиори, преживели ужаса от някоя лавина.

Колкото и да са интересни, тези разкази не ни запозна
ват с най-важното в случая, а именно — причините за пада
нето на лавините и начините за предпазване от тях.

Първо описание за падане на лавини срещаме в съчине
нието на Полибий „Всеобща история“, където подробно се 
описва походът на Анибал през Алпите в 218 година преди 
нашата ера.

Когато се приближавал залезът на Плеадата (7 ноември) 
върховете на Алпите започнали да се покриват със сняг. 
Анибал вече не срещал неприятелски войници, но поради 
трудността на пътя, той загубил почти толкова войници, дол
ното и през време на боевете. Когато достигнал до едно 
тясно място, започнали да падат лавини, които изровили пътя 
до такава степен, че нямало място за минаване. Това се от-’ 
разило много зле върху духа на войниците.

В своята „Римска история“ Тит Ливий също така описва 
трудностите на пътя, по който е минал Анибал — лавините, 
които взели много жертви и т. н. В „Географията“ на Стро- 
бон също така се намират сведения за падане на лавини из 
Алпите и нещо много интересно — първото описание на ал
пийските трикуни и котки. Той пише, че през зимата планин
ските върхове са недостъпни, а през лятото хората се качват 
по тях като прикрепват на краката си подметки от кожа на 
бик, набита отдолу с гвоздеи за задържане по леда.
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Едва през XVI век в литературата започват да се появяват 
сведения за лавините, описвани като големи снежни топки, 
които се търкалят по склоновете на планините.

Картини от 1754 г. на лавини в Алпите (по Давид Херлибергер)

В Швейцария отдавна вече е известна разрушителната 
сила на лавините, но там само някои случаи са били хрони- 
кирани като големи бедствия. Така например през 1807 год. 
в селото Сан-Ннтониен паднала лавина, която разрушила 34 
къщи, а през февруари 1855 година в долината на Монта- 
фон една голяма лавина убила 300 души, разрушила 119 къщи, 
692 други постройки и причинила големи щети.

Първите научни трудове върху лавините в световната ли
тература са издадени в Русия през 1855 година от инженер 
Б. Статковски във връзка с постройката на Военно-грузин
ския път. Редица западни изследователи предписват предимст-



вото за направата на първата карта в 1880 год., с обозначе
ние на местата за падане на лавини, на швейцареца д-р 
Коац, като забравят, че руският инженер Статковски още 
през 1855 година е съставил такава карта.

У нас за първи път Т. Иванчев дава сведения за лавините 
през 1912 година в статията си .Лавините в Рила планина“. 
През 1932 год. д-р Л. Радославов пише „За лавините по на
шите планини“. В годишника на Българския алпийски клуб 
за 1937 год. проф. д-р Л. Биолчев дава сведения за лавините 
в статията си „Снежните лавини“. В книжка първа на спи
сание „Български турист“ от 1941 год. намираме от същия 
автор статията „Снежни лавини“. В книжка 1 и 2 на списа
ние „Народен турист“ от 1946 год. се дават също сведения 
за лавините от проф. д-р Л. Кръстанов в статията „Сняг и 
снежна покривка“. Пак в „Народен турист“, книжка 3 от
1948 год., е поместена статията „Витошки лавини“ от Р. Ран- 
гелов, и в кн. 1—2—1950 г. на същото списание статия от 
проф. Биолчев — „Лавинни опасности“. С това се изчерпват 
материалите, писани у нас във връзка с лавините. В някои от 
тези статии е разглеждан въпросът за лавините от научна 
гледна точка, но липсата на място не е позволила едно ши
роко и подробно описание.

Най-добрите научни трудове за лавините са издадени в 
СССР. Работата на Статковски за лавините, предизвикала 
оживени спорове в тогавашните географски и планинарски 
кръгове, се счита първа научна работа в тази област.

След Великата октомврийска революция работата по про
учване на лавините навлиза в нова, строго научна фаза. Из
дават се трудовете на съветските географи и планинари Саат- 
чян, Гофф, Отен, Червински, Анисимов, Насимович, Тушински, 
Малейнов, Молочников и др.

Една от най-интересните и известни книги за лавините е 
книгата на Червинскй „Сняг и снегоза^ържане“, издадена през 
1932 год. В този труд е поместен целият научен материал, 
събран от руските учени до тази година. По-късно, през 1936 
год., в книгата „Сняг и снежни лавини“ на Саатчян се дават 
нови и много ценни сведения.

„Сборниците“ на държавните научни институти и лавинни 
станции в СССР развиват материалите до високо научно ниво. 
Капиталният труд на Г. К. Тушински „Лавини“, издаден през
1949 год., дава най-точни и подробни сведения за това явле
ние. Междувременно западноевропейските автори като Паулке, 
Аликс, Зелигман, Велценбах, Флайг, Здарски и др. печатат
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трудове върху лавините, които, макар и доста интересни, не 
могат да се нарекат строго научни поради преобладаване в 
тях на сензационен и популярно-описателен характер. Освен 
това липсата на научни институти за изследване на лавините, 
както и лавинни станции, не дава възможност книгите напи
сани на тая тема да добият научна обосновка. Интересно е 
да се знае, че в Западна Европа има само една лавинна стан
ция, докато в СССР се наброяват десетки такива.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО „ЛАВИНА"

Под лавини ние разбираме натрупване и подхлъзване на 
снежни маси по наклонена повърхност.

В трудовете посветени на лавините често отсъствува точна 
дефиниция на понятието лавина, както и правилно указание 
за произхода на тази дума. За да изясним и определим про
изхода на термина „лавина“, трябва най-напред да разгледаме 
въпроса от фонетична гледна точка.

Думата лавина произлиза от корена на латинската дума 
„лабор“, която освен „работа“ означава и „хлъзгам се“. Ла
тинският корен „лаб“ се среща в думи, които характеризират 
неустойчиво, плъзгащо се състояние- На всички е известна 
думата „лабилност“, която означава неустойчиво състояние.

В латинския език често се среща замяна на буквата „в“ с 
„б“ (валенция — баленция). Някои автори дават следните тер
мини за това явление, като:

лабина, лабанка, лабинка 
лавина, лувина, левина 
лавине.
От същия корен произлиза и френското наименование 

„аваланж“.
Много интересно е наименованието, на лавините у нас. 

Народът нарича лавините „преспи“ или „соспи“. Още едно 
доказателство, че лавините са познати в България от дълго 
време, щом това име е намерило място в българския език. 
Думата соспа произхожда от корена на думата съп, суп и от
там сип-я, сипя, сипвам. Сняг се изсипва в соспа. В Кавказ се 
среща думата „завал“.

Така или иначе, терминът лавина е получил гражданстве
ност в научната и спортна литература, поради което смятаме, 
че не би било уместно да употребяваме вместо лавина някоя 
друга дума.
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ГЛНВН II

ФАКТОРИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ И ПАДАНЕ НА ЛАВИНИ

ПРЕКРИСТАЛИЗАЦИЯ НА СНЕГА

Прекристализацията на снега представлява видоизменение 
на падналите снежинки в различни кристални форми под влия
нието на различни фактори, като температура, вятър и др.

Изясняването на причините за падането на лавини и на
стъпването на периода на лавинната опасност в значителна 
степен е свързано и с вътрешния процес на прекристализа- 
цията на снежната покривка дотолкова, доколкото в дебели
ната на снежния пласт стават коренни структурни изменения, 
които могат да създадат условия за подхлъзване на снежната 
маса. Формирането на снежните пластове се определя от ха
рактера на снежната покривка и от нейното развитие, поради 
това, че тези пластове представляват неустойчива маса — смес 
от лед, въздух и водни пари, които се намират в непрекъснат 
процес на изменение.

Първата и най-важна причина за прекристализация на 
снега е разликата в температурата на различните му дъл
бочини.

Така в Кавказ, при изследване температурата на снежната 
покривка на 2000 м. височина през м. м. февруари и март, е 
отбелязана амплитуда 12—17°С. Имало е случаи, когато на 
повърхността температурата на снега е била — 24°С, а в дол
ните пластове, които лежат до земната повърхност —4, 5°С.

От приложената таблица № 1 се вижда много добре 
разликата в температурата на отделните пластове на снега.

Таблица № 1

I
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Когато температурата на снега близко до повърхността 
на земята е плюс, а на повърхността на снега е минус (може 
да бъде и в двата случая минус, но със сравнително голяма 
разлика), вследствие изпарението на долните основни снежни 
пластове започват да се образуват пари, които постепенно 
превръщат снега от кристална форма на снежинки във 
форма на зърна. Зърната имат много по-малка връзка по
между си и лесно се поддават на раздвижване. От направените 
опити по отношение разликата в температурите са получени 
много интересни резултати. Установено е, че колкото е по- 
голяма разликата в температурата, толкова повече се увеличава 
налягането на образувалата се пара към горните, повърх
ностни пластове. С това се обяснява и голямата опасност от 
лавини по онези планински склонове, където процесът на 
прекристализирането става по-бързо, например склоновете, 

Снежинки, запазили първичната си форма 
след, падането им 
(По д-р Пол Гут)

огряни от слънцето 
или намиращи се в 
затворени циркуси.

Една от най-харак
терните особености на 
нашите високи плани
ни Рила и Пирин е 
тази, че повечето цир
куси, образувани под 
високите върхове, са 
открити към югоизток. 
Те са запазени чрез 
високите била от прео
бладаващите у нас се
верозападни и западни 
студени ветрове, но 
затова пък са изло
жени на утринното и 
обедно слънчево на
гряване. В тези цир
куси се образува, ка
то в естествен топлил- 
ник, затоплен въздух, 
който създава „до
бри“ условия за обра
зуването на лавини, 
тъй като ускорява про
цеса на прекристали- 
зацията.
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Класификацията на снега трябва да бъде построена въз 
основа на процеса на прекристализацията му и създаването 
на новите кристални форми. При падането би, в зависимост 
от климата и постоянните промени на температурата, снегът 
се намира в постоянен процес на превръщане от една форма
в друга, поради което различаваме три основни вида сняг:

1. Снежинки, запазили първичната си кри
стална форма при полета във въздуха. При вятър, който

Видове кристали, образувани в дълбочи
ната на снежната маса 

(По Г. К. Тушински)

разнася и троши снежинките, се получава сняг на прах.
Дребнозърнест сняг. Състои се от зрънца, образу

вали се при превръщането на снежинките в ледени топчета. По
нататъшният процес води към образуване на фирнови зрънца 
от различна големина. Това става, като отделните по-дребни 
зърна се събират и 
образуват по-едри.

3. Кристален сняг 
— който се образува в 
дълбочините на пласта 
при прекристализация
та. В случай че проце
сът на прекристализа
цията се наруши от ня
каква външна причи
на — внезапно появил 
се вятър, промяна на 
температурата или да
же сянка от облак, кри
сталите се превръщат 
в сипеща се маса, съ
стояща се от отделни 
кристали без връзка 
помежду им.

При тази класифи
кация е взет предвид 
само характерът на сне
га при падането му.

Г. К. Тушински, из
вестен съветски изсле
довател, географ и ал
пинист, ни предлага 
следната подробна кла
сификация на снега:

1) С н я г, с ъ'с т о я щ 
се от снежинки,
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Вр. .Двуглав“ и улеите „Злите потоци“ — Рила, пътища на течащ 
или „див сняг“.

(Снимка с телеобектив — Н. Миронски)

запазили първоначалната си кристализация, 
т. е. неустойчива форма.

а) Пръхкав сняг. Това е пресно навалял сняг, който 
се състои от снежинки запазили звездообразната си форма. 
По външния си вид той прилича на пух. Такъв сняг вали 
при спокойна атмосфера и при умерен студ — малко по- 
ниско от 0° С. Цветът му е бял.

б) Сняг на игли. Представлява малки ледени иглички, 
получени при снеговалеж при ниска температура под —15°. При 
този вид сняг няма вътрешна връзка между отделните кри
сталчета. Този сняг „тече“ като вода по стръмните планински 
склонове и образува тъй наречения „див сняг“.

Това явление се среща и у нас, макар и не толкова често, 
най-вече по северозападните стръмни склонове на Тодорин 
връх в Пирин, а на Рила — по Злите потоци, стръмно спу
скащите се със скални легла улеи на юг към Партизанска 
поляна, от върховете Петлите, Орловец, Злия зъб и Двуглав.

в) Леден сняг. Има структура, наподобяваща клонести 
кристали и е опасен, особено като основа на нов сняг, по-
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неже винаги предизвиква подхлъзване на натрупаните върху 
него снежни маси.

г) Сняг, който вали през време на буря. Харак
теризира се с пречупените си кристали. Цветът му е бял.',

2) Сняг загубил първичните си кристали.
а) Дребнозърнест фирн, със зърна до 0,5 мм.
б) Среднозърнест фирн „ „ » 2—3 мм.
в) Едрозърнест фирн със зърна, по-големи от 3 мм., със 

сив цвят. Опасността е по-голяма при средния и едрозърне
стия фирн.

3) Сняг, състоящ се от прекристализирана 
маса. Това е неустойчив сняг, който се образува в долните 
части на снежните пластове, наситени с водни пари и пре
върнати в полутечна маса.

Този вид сняг предизвиква винаги лавини, било чрез 
свличането си по склона, било чрез подхлъзването на натру
пания върху него пресен сняг.

Прекристализиране на снежните пластове
1. Пръхкав сняг
2. Дребнозърнест фирн
3. Среднозърнест фирн
4. Едрозърнест фирн
5. Едра кристализация в дълбочината на снежната маса. 
Най-отдолу — „кори“ заледен сняг.
Положението на снежната маса след всеки десет дена.
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Процесът на прекристализацията на снега води към уедря
ване на ледените зърна, а оттам и към увеличаване на него
вите вътрешни празнини. Увеличават се снежните пори, които 
се изпълват с въздух. Снежната покривка, лежаща на склона, 
е подложена на двойно въздействие: от една страна въздей
ствието на навалелия нов сняг, а от друга разтягането на 
снежния пласт вследствие бавното хлъзгане надолу. При това 
някои от поменатите по-горе видове сняг имат голяма пла
стичност. На всички е известна странната форма, която полу
чават стрехите (козирки). Освен това, от голямо значение е 
връзката между отделните видове сняг, от които е съставен 
целият снежен пласт, покриващ склона.

Пластичността на снежната маса се дължи на плъзгането 
на отделните зрънца и отдалечаването им едно от друго. 
Оттук следва, че колкото е по-голяма съприкосновителната по
върхност на отделните зърна, толкова по-голяма трябва да 
бъде пластичността на снега. Прекристализирането на снега 
води до уедряване на зърната и следователно намалява пла

стичните свойства на снега. Снежната покривка става най- 
трошлива, когато в дълбочините й започва прекристализи
рането, което от този момент ориентира надлъжните оси на 
кристалите перпендикулярно към пласта, в който те лежат, 
вследствие на което вътрешното сцепление между снежните 
частици се намалява до минимум.

Пластичните свойства на снега при разтягане засилват 
възможността на един или друг тип сняг да предизвика обра
зуването на лавина/Опитите показват, че различните видове 
сняг имат различни степени на разтягане." Така например, 
сняг, нанесен от вятъра, има голяма еластичност. Едрозър
нестият сняг пък няма никаква еластичност. Също така, 
когато снегът е на снежинки във форма на звездички, той 
има най-голяма разтегливост, а когато има форма на кристали 
я губи съвсем. При еластичния сняг падането на лавини е 
най-малко вероятно, докато при твърдия сняг най-незначи
телен повод може да предизвика подхлъзване на снежни 
пластове.

От казаното дотук могат да се направят следните изводи: 
Освен установената съвършено ясна връзка между на

растващата мощност на снега и пораждането на лавините, 
необходимо е да се има предвид и вътрешния процес на 
прекристализирането, който довежда до опасни положения.

На снега обаче не бива да се гледа като на маса, която 
има постоянни физико-механични свойства. Опасни са както
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ъгълът на падането, така и вътрешният процес, който изменя 
структурата на снега и който непрекъснато работи в снежния 
пласт.

Сняг, който е лежал в пълно равновесие на някой не
голям склон на планината, може след няколко дни така да 
се измени, че да предизвика падане на лавина.

Образуването на плъзгателна плоскост вътре в снежната 
маса също може да предизвика падане на лавина.

Прекристализирането на снега се предизвиква не само от 
топенето на снега или от просмукването в него на външни 
води, а и от неговите топлоизолационни свойства.

В процеса на прекристализирането става намаляване на 
общия обем на снега, за сметка на появяването на едри 
зърна—фирн или пък образуване на кристали в дълбочината 
на снежната маса, които могат да предизвикат масата да загуби 
еластичните си свойства.

НАКЛОН НА склоновете

Наклонът на планинските склонове има първостепенно 
значение за образуването на лавините, защото наред с въз
действието на другите фактори, лавините се образуват и 
падат само при определен наклон на склона или на лавинния 
улей, при който е невъзможно повече да се задържи на
трупалият се сняг.

На пръв поглед всеки би помислил, че колкото един пла
нински склон е по-стръмен, толкова е по-голяма и опасността 
от падане на лавини. Трябва да се има предвид обаче, че по 
много стръмните склонове и планински улеи снегът не може 
да се задържа в големи количества и не се натрупва на 
дебели пластове, защото още в процеса на наваляването ,му 
той се свлича по склона Или улея и се натрупва на преспи 
в подножието. От това става ясно, че по-опасни за образу
ване и падане на лавини са склоновете с такава форма и 
наклон, които позволяват да" се натрупат, вследствие есте
ствено наваляване и навяване, големи количества сняг и да 
се задържи той там по-продължително време.

Въпросът за значението на наклона като фактор за обра
зуването и падането на лавини е малко разработен и недо
статъчно уточнен. Много автори считат, че пределният ъгъл 
на наклона, по който се стичат лавини, е окЬло 22 градуса. 
Това .мнение е широко разпространено в средите на западно
европейските алпинисти и те даже се ползуват за предпазване 
От лавини от един апарат, наречен „лавинен Часовник“. Той
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е направен на принципа на еклиметрите и при него всички 
ъгли по-големи от 22 градуса са показани с червено, т. е. 
предупреждават, че съществува опасност от падане на лавина.

Този апарат обаче не е съвсем сигурен, тъй като са из
вестни падания на лавини и от склонове с по-малък наклон, 
поради което и той постепенно излиза от употребление или 
пък може да се използува само условно.

В Съветския съюз, в Кавказ, са направени проучвания на 
наклоните, по които са падали лавини и се е установило, че 
от 210 паднали лавини:

5 лавини са паднали от склон с наклон 15—18 градуса
23 „ „ „ „ 25
52 „ „ „ „ 30
63 „ п » » 35 „
57 , „ „ „ 50 „

■ 10 „ „ „ „ 60 „
А това значи, че макар и най-много лавини да падат между 

25 и 50°, има случаи, макар и по-редки, когато лавини падат 
и при по-малък наклон, под 25 градуса. Такива лавини падат 
обикновено при по-силното влияние на други фактори, като 
напр. въздействието на просмукала се дъждовна или друга 
вода върху натрупан сняг, лежащ върху плочести скали, или 
на пръхкав сняг, легнал върху заледени скали, върху гладък 
лед или силно заледен фирн. Затова при преминаването на 
такива места, независимо от лавинния часовник, се налага 
особена предпазливост.

Проучванията у нас в тази насока са недостатъчни и не- 
систематизирани, за да се направят по-точни изводи.

Лавината, която падна през 1948 година на Витоша в мест
ността „Дупката“ край хижа Алеко и взе човешка жертва, падна 
при наклон на склона около 35 градуса. Лавината, която падна 
по югоизточните склонове на вр. Сталин към долината на 
Марица през 1940 г., падна при наклон 35°. Лавината, която 
падна през 1940 г. в Югозападна Рила под връх Германица, 
близо до хижа Стойчо Крекменски, падна при наклон 40°. 
И най-сетне, лавината, която падна в 1950 г. в Пирин от 
Хвойнати връх и взе също така две жертви, падна от склон 
с наклон около 40 градуса. За съжаление ние не разполагаме 
с повече и по-точни данни за наклона и на други склонове, 
където почти винаги падат лавини, за да можем да направим 
един по-основен извод. Затова пък ние смятаме, че наблюде
нията, правени в Съветския съюз, до голяма степен имат зна
чение и у нас.
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Планински склонове с голям наклон и гладка повърхност — тук 
падат изключително плочести лавини

ДЕБЕЛИНА НА СНЕГА И НЕГОВАТА ТЕЖЕСТ

Натрупването на повече сняг и естественото увеличаване 
поради това на неговата тежест влияят също така върху 
процеса на образуването на лавини. Колкото по-дебел и по- 
тежък е снежният пласт, толкова по-лесно, при наличността 
и на други условия, като достатъчен наклон, съответен терен, 
температура и др., той се откъсва и полетява по склона във 
формата на лавина. Защото при несигурна основа, колкото 
снежният пласт е по-дебел и по-тежък, толкова той е и по- 
нестабилен.

Освен това, дебелината и тежестта на снега се отразяват 
и на структурата на долните снежни пластове. Долната част 
на снега, който е паднал върху стар сняг или върху заледена 
снежна кора с неравна повърхност, се задържа чрез иглиците 
на снежните кристалчета.

С увеличаване тежината на снега натискът на горните 
пластове изравнява неравната повърхност на основния пласт 
и намалява сцеплението, поради което коефициентът на трие
нето между двата пласта рязко се изменя, което от своя 
страна може да предизвика падане на лавина.

Когато пък навали много пухкав сняг, снежният пласт не 
представлява едно цяло, понеже няма вътрешно сцепление 
между частиците и всяка от тях може да се движи самостоя-
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телно. При това положение снежният пласт под натиска на 
собствената си тежест може да се придвижи надолу и да 

образува прашна ла

Надлъжен разрез на лавинни конуси

вина.
Увеличаване те

жестта на снежния 
пласт може да бъде 
предизвикано също 
и от падането на 
дъжд и просмукване 
на снежната вода, от 
мъгла наситена с вла
га или пък от по
качване на темпера
турата, което преди
звиква изпарение на 
снежните пластове и 
оттам стичането на 
образуваната вода от 
по-горните и далечни 
склонове към опас
ното лавинно място.

Поради това всич
ки лавинни места сте 

ват значително по-опасни след голям снеговалеж, след падане 
на дъжд и след затопляне на времето.

ПРОФИЛ НА ЛАВИННОТО МЯСТО

Профилът на планинските склонове, улеи и долини има 
извънредно голямо значение за образуването на лавини. За
това има такива склонове и планински улеи, в които всяка 
година редовно падат лавини от различен вид и големина. 
Това са така наречените постоянни лавиноопасни места, 
които трябва да се знаят и лесно да се разпознават от всеки 
планинар, за да може да се избегне и най-малката опасност. 
В такива места увеличаването на снежното натрупване води 
винаги след себе си подхлъзване на снежни маси и падане на 
лавини. Особено характерни в това отношение са планинските 
склонове с коритообразна форма, както и плоските, с гладка 
повърхност склонове, широките улеи с наклон от 25—40°, по 
които освен естествено навалелия сняг, се натрупва обикновено 
и друг сняг, вследствие навявания от планинския връх или 
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Паднала улейна лавина от влажен сняг по 
източния склон на вр. Вихрен — Пирин 

(Снимка — Н. Миронски)

било. Затова размерите и формата на падналите лавини, както 
и тяхната сила в значителна степен зависят от профила и 
релефа, както и от наклона. Това е от голямо значение за 
класификацията на лавините, тъй като поради недооценяване 
формата и характера на склоновете се явили непълноти в до
сегашните класификации, при които било вземано предвид 
само състоянието на 
снега, но не и накло
нът на планинските 
склонове и улеи.

Особено -опасни 
са планинските улеи, 
които се спускат пра
во надолу или пък 
срещат по пътя си 
прагове, предизвик
ващи т. н. „двойна 
лавина“ — отначало 
падаща, а след това 
скачаща. У нас таки
ва скачащи лавини 
се срещат в Рила по 
Злите потоци, по 
стръмно спускащите 
се скалисти улеи от 
върховете Еленин, 
Орловец, Злия зъб и 
Купените на юг към 
долината на Рилска
та река, както и ла
вините падащи към 
Сухото езеро. В Пи
рин такива лавини 
падат от стръмните 
скалисти склонове на
Стражите, на северозапад към долината на Газейската река, 
но не представляват опасност, понеже пътеката минава далеч 
от тях, зад реката.

Водоразделите също имат голямо значение за падането 
на лавини. Различаваме два вида водораздели: остри гребени 
и заоблени плата. На острите гребени снегът не се задържа 
и обикновено натрупването на сняг става вследствие навяване 
от вятъра, който го прехвърля и натрупва върху заветния 
склон. Заоблените платообразни водораздели почти винаги
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създават условия за образуване на снежни натрупвания и то- 
само по краищата си, тъй като по теменната част снегът не 
се задържа.

По пътя на падането си лавината може да срещне раз
лични площадки и тераси. Това се отразява двояко на пада

нето й. Нко площадка

Поглед от вр. Вихрен към вр. Тодорин — 
Пирин. Много стръмни и голи склонове, по 
които падат винаги лавини —■ най-често 

прашни и от ,див сняг“? 
(Снимка — Н. Миронски)

та е достатъчно широ
ка, лавината може да се 
спре на нея. Лко пло
щадката е малка, тя се 
явява като своеобразен 
трамплин, от който ла
вината подскача и пада 
надолу в долината, ка
то образува скачаща 
лавина. Такива лавини 
са много опасни и пре
дизвикват огромни раз
рушения, понеже ско
ростта и силата им са 
много големи.

Лко по своя път ла
вината срещне голяма 
тераса, а склонът от 
който се е изсипала, е 
с малък наклон, при 
падането си снежната 
маса не може да про
дължи и остава на те
расата, като образува 
така наречената „за
хлупена лавина“. Тя пък 
от своя страна предиз
виква въздушен взрив 
или въздушна вълна, 
която има голяма ско
рост. У нас в България 
не са регистрирани та
кива случаи.

В България терасите се срещат много често, но височи
ната на склоновете над тях е много малка и не дава въз
можност за набиране на големи количества сняг. Тераси 
трябва да търсим в ранна пролет, когато планината е още 
със снежни петна. Тогава най-ясно и лесно се откриват по-
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тези тераси остатъците от задържалия се сняг. Образуването 
на снежни петна се повтаря на едни и същи места всяка 
година.

За образуването на лавини до известна степен влияе не само 
наклонът на склоновете, но и тяхната форма, например изпък
нал или вдлъбнатсклон.

При сняг, който ле
жи на изпъкнал склон, 
поради това че отдолу 
нищо не го задържа, 
се поражда напреже
ние, което причинява 
разкъсване на повърх
ността на снега и след 
първите снеговалежи 
започва падането на ла
вини.

Вдлъбнатите скло
нове могат да задържат 
значително повече сняг. 
Въпреки това, в дъл
бочината на снежната 
маса могат да,се поро
дят напрежения, които 
да разкъсат горната 
част на снежната по
кривка и по този на
чин да предизвикат под- 
хлъзването на снеж
ния пласт.

Особено опасни са 
долините във форма на 
буква V. Натрупаният 
по техните . склонове 
сняг поради големия 
наклон пада много ле
сно и образува лавини. 
Поради това, че такива долини нямат широко дъно, където 
би могъл да се натрупа снегът, въздушната вълна, която ви
наги съпровожда падащата лавина, бие веднага и насрещния 
склон. В такива случаи се е наблюдавало почти винаги, че 
при падането на лавина от едната страна на склона, вслед
ствие на въздушната вълна се предизвиква падане на лавина 
и от другата страна. Освен това скоростта на лавините в 
такива долини е много голяма.

Прашна скачаща“ лавина от сух сняг под 
вр. Юнгфрау — Алпите

(По Марта Щайнман)
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Поглед от вр. Голям купен към вр. вр. Двуглав и Злия зъб; на 
преден план — южният склон на вр. Ловница — Рила.

(Снимка — Н. Миронски)

По-малко опасни от долините със стръмни склонове са 
коритообразните (широките) долини, понеже в основата си 
те имат достатъчно място за задържане на падналите лавини. 
Затова там пътеките трябва да се прокарват по средата на 
долината или по склона, където няма лавиноопасни места. 
Въпреки това пълна безопасност и там няма, понеже, ако 
човек се запази от снежната маса, която не може да достигне 
до средата на долината, благодарение ширината на дъното й, 
той не винаги би могъл да се опази от въздушната струя, 
придизвикана от падналата лавина.

ХАРАКТЕР НА ПОВЪРХНОСТТА НА ЛАВИННОТО МЯСТО

Характерът на повърхността на планинския склон, върху 
който пада новият сняг, има съществено значение за силата 
на сцеплението на снежния пласт със самата повърхност. Л. 
от силата на това сцепление завйси дали по-лесно или по- 
мъчно пресно навалелият сняг ще се подхлъзне и ще се 
образува лавина. Особеностите на микрорелефа също така се 
отразяват и на интензивността на процеса при прекристализа- 
цията на снега, а оттам и на скоростта при образуването на
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Напречен разрез на долина с различни по 
характер склонове: 1. — Благоприятен за 
падане на лавини. 2. — Неблагоприятен за 

падане на лавини.

лавините. Най долните снежни пластове се изменят в зависи
мост от характера на земната повърхност. При започване на 
топенето на снега, когато повърхността е твърда скала, во
дата остава отдолу, а в противен случай се попива' от 
почвата.

КОлкото повърхността на планинския склон е по-гладка и 
сцеплението с пресно навалелия сняг е по-малко, толкова по- 
безпрепятствено той се откъсва от повърхността и се под- 
хлъзва по наклона.

Различаваме три вида повърхности: скална, растителна и 
снежна.

Скална повърхност. Микрорелефът на скалната по
върхност зависи от скалния състав и от посоката на напластя
ването. В една долина 
можем да имаме един 
и същ скален състав и 
по двата склона, но 
напластяванията на 
скалата върху единия 
склон да са в посока 
към долината (кереми
ден строеж), а на дру
гия склон — в посока 
срещу наклона, т. е. в 
обратна посока на сти
чащите се води.

Това е причина 
вторият склон да бъде 
по-малко' опасен от 
първия по отношение 
падането на лавини. 
Прради характера на 
скалата, на втория склон са се образували малки тераски, 
които задържат снега, докато на първия склон свличането на 
лавини става свободно, защото няма нищо, което би могло 
да задържи снежната маса. Опасността от лавините се увели
чава и поради това, че при падането си по такъв склон те 
свличат и много други материали, като камъни, пръст и др. 
Такъв е строежът на скалата на вр. Вихрен (Ел тепе) към 
Казаните и на вр. Мангър тепе — източните склонове към 
Поповото езеро в Пирин.

Образуваните пукнатини в скалите, ако имат посока към 
долината, представляват голяма опасност за падането на ла-
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вини, а ако са хоризонтални са пречка, разбира се относи
телна, но все пак възпрепятствуват до известна степен падането 
на лавини.

Особено несигурно лежи снегът върху изгладените от 
атмосферните влияния скали, при които опасността от лавини 
става още потоляма, ако по скалите тече вода. Водата играе 
роля на „смазка“ за снежната маса и при замръзване пред
ставлява най-благоприятна основа за образуване на лавини.

Растителна повърхност. При последните изслед
вания на лавините в СССР е установено, че прекристализи- 
раната снежна маса има в основата си най-големи кристали, 
по-големи от обикновените, когато първият сняг е паднал 
върху скалист терен, покрит с лишеи. От по-нататъшните 
изследвания е доказано, че ако един склон е покрит с расти
телност от рода на лишеите, прекристализацията на снега се 
усилва и активизира.

При скалист склон, макар и със същия наклон, но несбра- 
съл с лишеи, образуването на кристали е било много 
по-малко, което показва, че именно лишеите спомагат за 
прекристализирането на снега, което пък от своя страна 
благоприятствува за образуване на лавини. Склоновете по
крити с мъх са винаги по-опасни от голите скалисти склонове.

Склоновете, покрити с високи стъбла на тревисти растения 
(субалпийски високи треви), увеличават лавинната опасност, 
понеже тревата още при падането на първите снеговалежи 
се наклонява надолу по посока на евентуалното падане на 
лавините и пречи на снега, паднал на склона, да има добро 
сцепление с почвата. Като пример на терен, обрасъл със 
субалпийски високи треви, можем да посочим у нас южните 
склонове на Еленин връх, Мальовица, Додов връх и снего- 
събирателния басейн на река Друшлявица. В посочените места 
падат големи <лавини по посока на Рилския манастир — към 
Рилската река. Окосената трева обаче на същия склон пред
ставлява от себе си нещо като четина и сравнително по-добре 
задържа от хлъзгане надолу пресно падналия сняг.

Според проучванията на Г. К. Тушински, величината на 
сцеплението на пресно падналия сняг с гъстата трева, накло
нена надолу от есенните дъждове, е 37 кг на кв. метър, 
докато сцеплението на пресно паднал сняг с окосена трева 
е 102 кг на кв. метър. Ето защо при съставянето на картина 
лавиноопасни места непременно трябва да се има предвид 
и да се опише както растителността по склоновете, така и 
състоянието й.
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Снежна покривка с ледена повърхност — южният склон на вр. Хвой
ната — Пирин

(Снимка — Н. Миронски)

Снежна и заледена повърхност. Повърхността на 
снега се изменя вследствие въздействието на атмосферните 
влияния, като се образуват грапавини и заледени кори от 
различен вид. Гладката заледена или втвърдена снежна по
върхност е най-благоприятна основа за подхлъзване във 
формата на лавина на натрупан върху нея пресно на
валял сняг.

Особено опасни за падането на лавини са заледените 
снежни кори на основния сняг. В началото на пролетта, ко- 
гато започва да вали дъжд и да се топи натрупаният над 
тях сняг, водата стига до основната снежна кора, без да 
прейине през нея. Течейки надолу, водата образува малки 
улеи, които спомагат много за хлъзгането на новата снежна 
маса. Освен това, снежната кора служи като изолатор при 
изпаренията, като в този случай започва усилено образуване 
на кристали в основата на снежната маса.

Снежната и заледена повърхност може да бъде:
Снежна кора, образувана от топлината на 

слънцето. Тя се появява в южните склонове в ясни дни с 
температура на въздуха по-ниска от 0°, но с достатъчно отра-
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зяване на слънчевата топлина, която е в състояние да влияе 
на снега и да разтопи снежната повърхност. Вследствие на за- 
студяването, което настъпва веднага след скриването на слън
цето, на повърхността на снега се образува кора. По нашите 
планини снежната кора се образува във втората половина на 
зимата и има дебелина от 1 до 2 милиметра, която по-късно 
се увеличава значително. В края на зимата под такава кора 
се появява топлинен ефект, вследствие на което започва уси
лено топене и в снега се образуват кухини. Във връзка с 
появяването на такива снежни ‘ кори по склоновете с южно 
изложение, лавинната опасност при всички други еднакви 
условия се увеличава.

Кора, образувана от дъжд. При падането на дъжд 
върху снега се образува кора, която в последствие при спа
дането на температурата замръзва. Дебелината достига до 
2—3 мм. Тези кори са характерни за южните планини, където 
има вероятност да падне дъжд и през зимата. Цветът на ко
рата е сив.

Кора, образувана от разликите в. температу
рата. Образува се при неочаквано покачване на температу
рата, когато снегът започва да се топи и веднага след това 
замръзва. Има дебелина около' 3 мм. Цветът на кората е бял.

Набраздявания и кори вследствие на вятъра. 
Образуват се, когато вятърът раздробява продължително 
време снежинките, напластява ги на повърхността на снега, 
като заедно с това ги набива. Кората достига около 3 мм и 
има матовобял цвят.

Снежни плочи. Най-опасните снежни напластявания са 
така наречените снежни плочи. Разчупвайки се те предизвикват 
винаги лавини, като независимо от това преди разчупването 
си могат да послужат и като основа за подхлъзване на нови 
пластове сняг. Състоят се от споени малки зърна и имат де
белина от 10 до 100 см. При разрез снежната плоча има 
матовобял1 цвят и здрава повърхност, по която едва остават 
следи от ските. Снежните плочи се образуват по склоновете, 
където духа вятър и появяването и образуването им става 
именно вследствие вятъра. Неустойчивостта на снежните плочи 
се обяснява с това, че се намират в напрегнато състояние, 
тъй като под тях винаги има празно пространство, появило се 
за сметка на улягането и на изпаренията на по-ниско лежа
щия сняг.

Долната повърхност на снежните плочи обикновено е по
крита с кристали, което е признак на интензивен процес на 
кристализиране. Изпаренията на долните пластЬве на снежните
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Набраздяване на снежната повърхност и образуване на кори по 
билото на вр. Сталин вследствие действието на вятъра. 

(Снимка — Н. Миронски)

плочи се усилват при голяма скорост на въздушния поток над 
тях. Наблюденията на Тушински са показали, че много често 
снежни плочи се образуват когато вятърът духа паралелно с 
напластяването на снега. Повърхността на плочата носи следи 
от действието на вятъра. Видът й е вълнообразен или грапав.

Както казахме по-горе, снежната плоча се намира винаги 
в напрегнато състояние, готова всеки момент да се напука 
и разпадне на големи блокове. На мнозина наши планинари е 
добре познато разчупването на снежни плочи, което обикно-
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Лавина от сухи снежни плочи, подхлъзнала се по целия склон 
(По д-р Пол Гут)

вено се придружава от глух шум, а понякога от тихо 
съскане или пращене, напомнящо рязане на зряла диня. 
Именно поради това снежните плочи са много по-опасни, от- 
колкото мекия сняг, понеже най малкото допълнително обре
меняване предизвиква бързото им разпукване и образуване 
на лавина. Снежната плоча, намираща се на склона, изпитва 
бавно разтягане, което създава огромно напрежение в гор
ните и средни части на снежната маса.

На неопитните планинари обикновено се струва, че дви
жението върху твърд сняг е най-безопасно. Точно обратното — 
лъжливата устойчивост на снежната плоча води често към 
гибел. Равновесието на снежната плоча може да бъде нару
шено даже от силен вик или от изстрел.

Когато неопитният скиор или планинар стъпи на снежна 
плоча, особено ако тя е много наклонена, той започва да 
удря с кантовете на ските, за да се задържи по-добре, а 
тъкмо това е пагубно. По повърхността на плочата започват 
да се появяват пукнатини и се чува пращене. След това це
лият склон започва да се покрива с пукнатини. Отделните 
парчета започват да се плъзгат, качвайки се едно върху друго,
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Лавина от мокър сняг, подхлъзнала се от основата си вследствие 
на проникнала дъждовна вода под снежния пласт—„водна смазка“. 

(Снимка — Н. Миронски)

както ледените парчета в реките през време на ледоход. Спа
сяването от такава лавина е много трудно.

Втвърдяването на снежната повърхност е свързано не само 
с механическото уплътняване на снега от вятъра. Много често 
вятърът духа няколко дни подред и снегът се носи от място 
на място, като се събира по склоновете, които са на завет. 
Въпреки това, той си остава сух и пръхкав. Л в други случаи 
само за няколко часа вятърът така е втвърдявал повърх
ността на снега, че ските не оставят никаква следа върху него. 
Ето защо, като главен фактор за втвърдяването на снега не 
може да се приеме само вятърът. Значи има и някакви други 
причини. Въпросът за втвърдяването на снежната кора има 
голямо значение за образуването на лавините, тъй като 
втвърдената повърхност над снега е гладка и по нея много 
лесно може да се подхлъзне падналият нов сняг. Освен това 
втвърдяването на горната повърхност на снега с дебелина 
около 20—30 см, а понякога и повече, става в течение на 
няколко часа. През това време долните пластове на снега не 
успяват да улегнат. Когато по-късно в течение на деноно
щието те улегнат, под кората се образуват празни места, като
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Пречупване на снежна плоча в горния край на склона, където огъва
нето е най-голямо, вследствие малък допълнителен товар — премина

ването на едно куче.
(Снимка по д-р П. Гут

Образуване празнина под твърдата снежна кора.
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горните пластове, понеже не се опират с всичките си точки 
върху долния пласт, могат да се напукат най-неочаквано, даже 
и от собствената си тежест и да дадат началото на една 
лавина от снежни плочи. Началото на една такава лавина може 
да се предизвика, както се каза, и от най-незначителен повод, 
като падане на малка снежна стреха, минаване на човек, жи
вотно, а даже и от вик.

В своя труц върху лавините Г. Зелигман се опитва да 
обясни образуването на снежната плоча с влажността на въз
духа. Pi. Ф. Лебедев прави опит да докаже, че втвърдяването 
се дължи на различната пъргавина на водните пари в атмо
сферата и в снежния 
пласт вследствие раз
ликата в температу
рите. Г. К. Тушински 
е на същото мнение, 
като посочва за при
мер опитите, които 
се правят от гео
графската станция на 
Московския универ 
ситет и които са да
ли основание да се 
твърди, че появява
нето на кора на гор
ния пласт на снега 
се явява като резул
тат от обмяната на -■
водните пари, когато повърхността на снега има по-ниска 
температура от тази на атмосферата. Оттук следва и изводът, 
че склоновете с южно изложение са най-опасни и най-подхо
дящи за образуването на лавини, понеже там температурата 
на въздуха е по-висока от тази на снега.

ЕЛЕКТРИЗАЦИЯ НЯ СНЕГА ПРИ ПАДАНЕТО НА ЛАВИНИ

Характерът на повърхостта, върху която лежи лавината, 
оказва влияние и върху едно друго явление, което се забе
лязва често и особено нощно време, а именно — светенето 
на падащата лавина. Това явление е наблюдавано през деня 
само при лавини, които са имали за основа втвърден сняг и 
никога при други положения, напр. при основа трева, скала 
или др. Движението на лавината йощем се забелязва по 
синьовиолетовото светене, което показва пътя й.

31

Форми на свличания на лавини. 1 —• Пло- 
честа. 2.’—Прашна



През месец март 1944 година в Кавказ е било наблюда
вано същото явление и през деня. Н. И. Калесник е обърнал 
също внимание върху такова явление, забелязано на фирно- 
вия басейн на ледника Федченко, в Памир, където падналата 
лавина е била забелязана през нощта благодарение на све
тлината, която е излъчвала. Освен това, на същия този ледник 
и по-малките лавини или облаци от сняг, падащи заедно с 
лавините, са светели синьозелено или жълто в безлунните 
нощи.

Причината за електризацията на падащите лавини не е 
напълно установена, но вероятно тук имаме работа с електри
ческо явление, предизвикано от триенето на частиците на 
снега една в друга.

Г. К. Тушински обяснява светенето на лавините с триенето 
на сняг с по-малка плътност със сняг с по-голяма плътност, 
от което се появява електричеството. Н. А. Гезенхус, известен 
руски инженер, в един свой доклад дава следното научно- 
обяснение: „Достатъчна и постоянна причина за появяването 
на отрицателно електричество в праха (в частност в снежния 
прах) е съприкосновението му и триенето му с тази повърх
ност, от която се откъсва лавината, а не триенето му с други 
тела, като въздуха напр.; това не е нито индукция, нито отри
цателно електричество от самата земя, както до сега се е 
обяснявало.“

АМПЛИТУДА НА РЕЛЕФА

Под амплитуда на релефа се разбира разликата между 
най-високата и най-ниската част на лавиноопасното място. 
Тази разлика има извънредно голямо значение както за си
лата на лавините, така и за размера на причинените от тях 
щети. Много често в литературата се срещат сведения за 
паднали лавини, като обикновено се описват онези случаи, 
които са предизвикали най-големи нещастия. Описани са слу
чаи напр. когато са паднали лавини от 2000 м. височина със 
стотици хиляди кубически м сняг. Подобни явления обикно
вено учудват читателя с огромните си мащаби и размери.

У нас места с такава амплитуда на релефа и лавини с 
такива размери разбцра се няма. Но това съвсем не значи, 
че падащите у нас лавини са по-малко опасни. Амплитудата 
на релефа на лавиноопасните места в нашите планини е средно 
между 200 и 400 м. Изключение правят само някои места в 
Рила и Пирин. Разлика във височините повече от 500 м. 
има в Рила — в долините на Рилската река, Бели Искър,
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Илийна река, Бистрица и др., и в Пирин — Влахина река, 
Бъндерица и Дамяница. Поради това ние трябва да разглеж
даме лавинната опасност в тази амплитуда, която е валидна 
за нашите планини, а оттук и изводът, че нормите в тази 
област, които важат за Алпите и Кавказ, ще трябва да се при
годят за нашите планини, защото те не са постоянни за 
всички планини, нито строго установени.

В Сибирските планини например лавини падат и от около 
стотина метра.

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТА ЗА ОБРАЗУВАНЕТО НА ЛАВИНИ

Климатът в планината, наред с другите фактори, като ре
лефът, наклонът на планинските склонове и др., е също така 
много важен фактор за образуването на лавини. А някои 
климатични явления, като вятърът, температурата и др., влияят 
непосредствено върху снега и съдействуват за по-бързото 
образуване на лавини.

Благоприятни климатически условия за образуването на 
лавини може да се смятат главно следните:

Температурният режим влияе в две направления:
а) При температури по-високи от 0° топенето на снега се 

увеличава и създава условия за падане на • мокри лавини. 
Особено се увеличава лавинната опасност, когато настъпи 
силно, макар и краткотрайно затопляне, или когато падне 
дъжд върху снега. Изключителна опасност от лавини създава 
фьонът (у нас южнякът — топлият вятър), понеже той пре
дизвиква силно топене на снеговете и масово падаме на мокри 
лавини. Валенето на сняг при температури близки до нулата 
също така създава значителна опасност, в зависимост от на
трупаните високи и пухкави преспи.

б) Ниските температури под 0°, даже при сняг с дебелина 
от 30 до 40 см, създават голяма разлика в температурите 
вътре в самия сняг, което спомага за усиленото образуване 
на ледени зърна в долния пласт. Те могат да предизвикат 
падането на суха лавина без видима външна опасност.

Греенето на слънцето, което даже при температури 
по-ниски от нулата предизвиква появяване на ледени кори 
по склоновете с южно изложение. По тези кори новият сняг 
се хлъзга съвършено свободно.

Влиянието на влажния топъл въздух, имащ тем
пература по-висока от тази на повърхността на снежния пласт, 
предизвиква циментиране и уплътняване на повърхността на 
снега.
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Бурята разнася снега по високите планински хребети 
(Снимка — Н. Миронски)

Силните ветрове са много важен фактор за напла
стяването и преразпределянето на снега, като го пренасят от 
един склон на друг и го натрупват на огромни преспи или 
образуват снежни стрехи по гребените. Особено заснежени и 
лавиноопасни са подветрените или заветни склонове, прева
лите и превалните седловини. Причината за това е, че ветро
вият поток, срещайки по пътя си препятствие във вид на 
хребет, започва да се издига, вследствие на което се предиз
виква рязко засилване на вятъра, а с това и способността му 
да пренася снега. При достигане на хребета въздушният поток 
се устремява в този тъй да се каже коридор и като го пре
мине, въздушната струя намалява скоростта си и насипва 

' снега, който е носила със себе си.
Особено много сняг се натрупва през време на бури в 

' някои гънки на планините или в снегосъбирателните ба
сейни.

У нас много характерно натрупване на сняг се среща под 
вр. Орловец при заслона на БЛК (Българския алпийски клуб), 
което понякога достига б—7 метра. За съжаление в нашите 
метеорологически станции не се правят наблюдения на снеж-
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* Забележка. Наблюдения за натрупванията на снежната маса се 
правят, като на местата, където трябва да се следи дебелината на снега, 
се забиват още през есента дълги металически, ярко боядисани колове. 
Когато започнат снеговалежите тези колове се наблюдават отдалече с 
бинокъл и се определя височината на снежната покривка. Това се прави, 
защотр отиването на самото място е недопустимо поради опасност от 
лавини. Проучването и преминаването на Ьавиноопасни места през зимата, 
т. е. когато снегът е в голбми количества, изобщо е забранено. Лавино- 
опасните места зимно време 'се наблюдават само от разстояние.
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ните натрупвания в лавиноопасните места.* А това не е много 
трудно и би улеснило извънредно много изработването про
гноза на лавините.

Голямо значение за лавинните образувания имат формите 
на снежния релеф — стрехите.

Образуването на 
стрехите става поради 
това, че въздушното 
течение, при премина
ване на хребет или 
превал, се засилва, 
след което рязко на 
малява скоростта си и 
се разширява. Снегът 
почва да се натрупва 
на заветния склон в 
такива количества, че 
приема найоригинал- 
ни форми. Падането 
на една стреха може 
да предизвика свлича
не и на останалия снег 
под нея и да образува 
много голяма лавина.

Съветският географ 
М. Анисимов описва 
едно падане на стреха 
в Кавказ, при което 
снежната маса е била 
толковй голяма, че е 
отвлякла локомотива 
и един вагон на слу
чайно преминаващия 
в долината влак. Ин
тересното при пада-

Снежни образувания от действието 
на вятъра
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нето й е било, че тя не е повлякла снежната покривка на 
склона, като не се смята само около десетина сантиментра 
сняг, който е съпроводил стрехата по пътя й към долината.

На друго място се описва падане на стреха, която е по
влякла със себе си и снега от склона, като е образувала 
грамадна лавина.

Въздушният по
ток, като премине 
хребета, не .само пре
нася снега и го раз
пределя, но създава 
и съвършено разли
чен по качества сняг. 
При изучаване обра
зуването на стрехите 
много автори търсят 
обяснението само в 
аеродинамичните за
кони, без да обръ
щат внимание на 
влажността на вятъ
ра, както и на темпе
ратурата на въздуха.

Когато температу
рата на снега е по- 
ниска от тази на въз
духа, пъргавината на 
водните пари във 
въздушната струя ще 
се окаже по-силна и 
ще започне движе
ние на водните пари 
от въздуха в снега. 
При това положение 
ще започне „цимен
тирането“ на снежна
та повърхност и пре
връщането й в фирн 
или „снежни плочи“. 

Често след като премине хребета и започне да пада на
долу, въздушната струя намалява и влажността си. С нама
ляване на водните пари във въздуха започва изсушаването 
на снега и превръщането му в прах. Такъв сняг има много 
малко сцепление. От него се образуват така наречените

Снежна стреха на вр. Вихрен (Ел тепе) 
(Снимка — Н. Миронски)



Образуване от действието на вятъра на снежни дюни по планинските 
била. (Снимка — Н. Миронски)

прашни лавини. При преценяване лавинната опасност трябва 
да имаме сведения за снежните маси по склоновете и хребе
тите, за положението и посоката на ветровете, количеството 
на прехвърления сняг, както и за състоянието на снега.

Характерно за България е, че почти навсякъде стрехите 
са надвесени на изток и североизток. В Рила има само два 
случая като изключение: превалът на Рибните езера между 
Йосафица и Канарата и на Злия прелез, между Злия зъб и 
Ловница, където стрехите са надвесени на север. В Пирин 
също така по всички била и хребети стрехите са надвесени 
на изток. Изключение правят стрехите на Стражите.

Голямо значение има вятърът и при напластяването на 
снежната маса по повърхността на планината, понеже изменя 
релефа й, като наклонените склонове стават по-малко стръмни 
и обратно.

Казахме, че влянието на вятъра върху състоянието на 
снега е много голямо. Падналият сняг на заветно място остава 
дълго време пухкав или запазва, състоянието си от момента 
на падането, понеже лежи там спокойно, без да е изложен 
на действието на вятъра. Съвсем друг характер има нанесе
ният сняг. Той е по-плътен и по-набит.
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Снежни стрехи по вр. Дончови караули — Пирин 
(Снимка — Н. Миронски)

Снежни стрехи по вр. Су чал — Рила 
(Снимка — Н. Миронски)

От значение е също 
и механичното действие 
на вятъра, който не на
пластява снега гладко, 
а го набраздява, като 
по този начин подготвя 
една неравна повърх
ност за новия сняг.

Топенето на 
снежната покрив
ка вследствие повиша
ването на температура
та предизвиква просмук
ване в снега и появя
ване на опасни места — 
„хоризонти“ под него. 
Под опасен хоризонт 
трябва да се разбира 
изменението на повърх
ността, върху която е 
легнала снежната маса

било при снеговалеж, било при нанасяне на сняг от вятъра. 
Най-малкото отклонение на хоризонта, т. е. натежаване на
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масата от сняг на една или друга страна, изменя центъра 
на тежестта й и предизвиква подхлъзване, което е начало 
на лавина.

В /Алпите, в Кавказ, а някъде и у нас зимните затопляния 
предизвикват топене на снега, благодарение на което в осно
вата на снежната маса 
се образува вода, пре
дизвикваща лавини от 
мокър сняг. Особено 
бързо е топенето на 
снега когато вали 
дъжд. При притока на 
топъл въздух, който 
придружава дъждова- 
лежа, започва и то
пене на снега и по този 
начин водата от дъж
да и топенето може 
да достигне такова ко
личество, че да пре
дизвика мокра лавина 
и то много по-скоро, 
отколкото само при 
затопляне на времето. 
Повечето от мокрите 
лавини започват да па
дат когато средната 
дневна температура е 
над 0°. Проследявайки 
водата, получена от 
топенето, се вижда, че 
тя не преминава през 
цялата дебелина на 
снега и не образува 
„водна смазка“ върху 
повърхността. Дока-

Набраздена повърхност на снежна покривка 
на „Стената“ — Витоша в резултат от дей

ствието на вятъра
х. (Снимка — Н. Миронски)

зано е, че водата от станалото на повърхността топене пре
минава през снежния пласт във фирна, просмуква се от 
него и достига снежната кора, образувана в долните пластове 
на снежната маса. В зависимост от дебелината на тази снежна 
кора водата започва да се стича по кората, като по този 
начин прави „смазка“ вътре в снежната маса. Така се обяс
нява падането на мокри лавини, откъснати не от основата
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Изменение на релефа на терена вследствие натрупване големи 
снежни маси ; западният склон на вр. Ловница — Рила. Поглед към 

„Бричебор“ (вр. Дъбрава и Баба)
(Снимка — Н. Миронски)

си от земната повърхност, а от средата на снежната маса, 
като една част от нея остава да лежи върху повърхността 
на земята. Съвършено ясно е, че колкото по-надолу са снеж
ните или ледени кори, толкова по-опасен е ефектът от 
„водната смазка“, над която лежи значителен пласт сняг.

През месеците март и април в Кавказ подобни лавини са 
често явление. В един случай след дъжд и поради това, че 
ледената кора била много близко до повърхността, се под
хлъзнала лавина с дебелина около 15 см. Следните дни, ко- 
гато времето било топло и слънчево, тази кора се разтопила
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и водата проникнала на около 40 см, като предизвикала ново 
подхлъзване на снежната маса, но от много по-голям мащаб. 
Изчислено е след това, че плъзналият се по целия склон 
сняг имал обем около 750.000 кубически метра.

Особено опасни през пролетта са водите, които идват от 
стоящите по-високо и нагрени по-силно от слънцето склонове 
на планината. Тук се получава типична „водна смазка*' върху 
повърхността на земята, което предполага откъсване из 
основи на цялата снежна маса.

Когато под снежната преспа има пясъчна почва или раз
рушена скала или въобще почва, която лесно поглъща во
дата, става просмукване и размекването на снега намалява.

Когато теренът е водонепромукаем „водната смазка“ дей
ствува много ефикасно.

Ако водата е в такова голямо количество, че напълно да 
насити снежната маса, след подхлъзването на част от нея 
там, където снегът се е откъснал, се образува нещо като из
вор и водата, намерила изход, започва да тече. При буйно 
отделяне на вода може да се образува лавина, която повече 
прилича на планински поток, примесен със сняг, камъни и 
вода, отколкото на снежна маса.

Значението на изброените особености на климата, които 
оказват влияние върху образуването на лавините, в различ
ните географски ширини е различно. Поради това няма по
стоянни признаци за настъпването на лавинна опасност, 
приложими еднакво за всички планини. Във всяка планина, в 
зависимост от климата, признаците могат да бъдат различни.

В /Алпите, даже в най-високите части на планината, зимата 
е топла и се характеризира с чести затопляния и снеговалежи. 
Поради циклоните, различни по свойствата на въздуха, който 
носят, времето е много променливо, затоплянията се сменят 
с големи снеговалежи, като снегът се покрива с кора, бла
гоприятна за подхлъзването на лавини. Често духа фьонът, 
който създава условия за образуване и падане на мокри 
лавини. Обилните снеговалежи при сравнително високи тем
ператури създават дебела снежна покривка.

Кавказките планини пък, благодарение на по-източното по
ложение, което заемат в сравнение с /Алпите, се характери
зират с по-ниски температури и с по-малко снеговалежи. Но 
и тук има големи затопляния през'зимата, а също и дъждове, 
което създава условия за падане на лавини. Разнообразието 
на климата на Кавказ създава също голяма опасност от ла
вини. Така например западните ветрове създават снеговалежи 
и затопляния през зимата. Черно море действува затоплящо
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на южните склонове на Казказ. Централен или Голям Кавказ 
служи като преграда между Западния и Южен Кавказ и пречи 
на преминаването на студения въздух, като създава условия 
за зимни затопляния и увеличаване на валежите. Значение 
имат долините и техните посоки, тъй като ако са в една 
посока с вятъра, дават възможност на топлите ветрове да 
проникнат дълбоко в планината.

Поради голямото сходство на метеорологическите условия 
в двете наши най-големи планини Рила и Пирин, ще ги раз
глеждаме заедно, като се опитаме да направим съответни 
изводи за Стара планина.

Климатът на нашите планини е подчертано континентален, 
т. е. топло лято и студена зима, с неочаквани 'промени в 
къси периоди.

Основният фактор за образуването на лавини, естествено, 
е снегът. Поради това, че е необходимо наблюдаване на снеж
ната покривка в период най-малко от 10 години, изводите 
няма да бъдат съвършено точни, но поместеният материал е 
задоволителен за съставянето на известни изводи за лавинната 
опасност.

К. Киров в статията си „Метеорологически условия за зим
ното планинарство в Югозападна България“, поместена в 
годишника на Българския алпийски клуб от 1940 год., дава 
интересни данни за климатичните условия у нас. Таблиците 
№№ 2, 3, 4, 5, 6 и 7, които поместваме, са взети от тази 
статия.

Изводите, особено за снеговалежа на вр. Сталин, са ин
тересни, защото от таблицата се вижда, че само един месец 
през годината, а именно от средата на юли до средата на 
август, на върха няма сняг. Има случаи, когато новият сняг 
заварва снега от миналата година. Както е известно, не ви- • 
наги след първия сняг се образува и задържа трайна снежна 
покривка. Ето защо интервалът между периодите със задър
жалия се сняг е значително по-стеснен. Докато в долините 
снежната покривка' се задържа сравнително по-кратко време, 
по високите части на планините, специално на Рила и Пирин, 
тя се задържа по’продължително. Поместената по-долу таб
лица № 3 дава данни за средния брой на дните със снежна 
покривка.

От нея се вижда, че във високите си части Рила, както и 
Витоша през месеците декември до април включително се 
намират изцяло под снежна покривка.

Таблица № 4 дава данни за височината на снежната по
кривка в сантиметри.
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Таблица" № 2 — за Първия и последния сняг, както и за първата 
и последна снежна покривка

Таблица № 3.
Средният брой на дните със снежна покривка по отделно за всеки месец
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1 Таблица № 4
Височината на снежната покривка в сантиметри

Установено е, че през месеците януари, февруари, март и 
април средната дебелина на снега във високите части на 
Рила, на вр. Сталин достига 2 метра. Дебелината на снега 
се изчислява при положение, че снегът е падал равномерно 
по всички части на планината. Но от изложеното дотук се 
вижда, че не навсякъде снегът се напластява еднакво. Под 
влиянието на климатичните и морфологични условия напла
стяванията биват различни, като на места надминават сред
ната дебелина на снежната покривка.

У нас, в някои по-малки циркуси, изложени на навявания 
от вятъра, е измерена снежна покривка от около 7 метра. 
Такива навявания се срещат в Рила планина на север от 
връх Орловец, на връх Злия зъб, в основата на Синия и Зе
ления улеи, при Голямото рибно езеро и при второто „цир- 
кусно“ езеро от Седемте рилски езера.

При изследванията на Витоша, Централна Стара планина 
и на Петрохан в Западна Стара планина е констатирана също 
дълбока снежна покривка.

Особено голям интерес представляват изследванията на 
движението на температурата през различните месеци на го
дината. Поместената по-долу таблица № 5 дава данни колко 
дни през месеца температурата преминава през 0.°
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Таблица № 5
Средният брой на дните когато температурата преминава през 0°

Характерен е случаят с високите части на Рила, например 
на вр. Сталин, където непрекъснато през цялата година тем
пературата преминава през 0°. Особено важно‘е обстоятел
ството, че през зимните месеци и най-вече през пролетта има 
резки промени на температурата, което увеличава лавинната 
опасност. Би следвало да се третира като нормално клима
тично явление честата промяна в състоянието на въздушните 
пластове, защото средно взето б/б от дните през студените 
зимни месеци в нашите планини са с промени (инверсии), 
като тяхната честота е по-голяма през месеците декември и 
януари, а най-рядка през по-топлите месеци — март и април, 
и то почти само през нощта и ранните утринни часове.

В статията на Д. Бакалов „Метеорологичното изследване 
на вр. Мусала“, печатана в годишника на Българския ал
пийски клуб през 1940 год., намираме интересни данни за 
температурата на вр. Сталин. Показана е максималната и ми
нимална температура на времето за една година от януари 
до декември.
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Максимална и минимална температура за една година на 
вр. Сталин — Рила

Таблица № 6

Таблицата № 6 още веднаж ни убеждава, че щом в един 
и същ месец температурата непрекъснато спада и се покачва 
снежната покривка е подложена на топене й замръзване, което 
образува ледени кори и дава възможност за бързото пре- 
кристализиране на снежната маса, като с това се създават 
благоприятни условия за образуването на лавини.

С положителност можем да кажем, че тези разлики в 
температурите съществуват и на Пирин. За сега обаче за нея 
нямаме точни данни.

По сведения на метеорологическата станция, ветрове със 
скорост повече от 20 м в секунда се явяват много често през 
зимните месеци, а най-вече през месеците март и април, което 
обстоятелство също увеличава лавинната опасност. Средно 
взето на вр. Сталин имаме от 55 до 67 дни, през които 
духат ветрове с по-голяма скорост от 20 м в секунда.
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Таблица № 7 
Брой на дните, през които са духали ветрове със скорост по-голяма 

от 20 метра в секунда

От таблицата се вижда, че средно годишно на вр. Сталин 
имаме/42,4 дни с ветрове по-бързи от 20 м в секунда. Значи 
по отношение на ветровете имаме „най-добри условия“ за 
образуването на лавини.

Външни причини за падането на лавини

В досегашното изложение ние посочихме основните фак
тори и условия, при които се образуват лавините. При това 
положение достатъчно е често пъти намесата и на най-не
значителен на пръв поглед външен фактор, за да предизвика 
откъсване и падане на лавината.

Измежду най-характерните от тези фактори могат да се 
посочат следните:

1. Преминаване на човек с или без ски през лавино- 
опасно място. Под влиянието на тежестта на тялото или чрез 
разрязване на най-горната снежна повърхност от ските може 
да се предизвика откъсване на снежна плоча и падане на 
лавина. Същото въздействие може да окаже и преминаването 
на някое животно (заек, вълк, сърна и др.) през лавино- 
опасното място.

2. Откъсване и падане на снежна стреха или срутването 
на камъни от по високостоящи склонове върху лавино- 
опасно място в много случаи предизвикват лавини.

3. Откъсване на снежна маса и падане на лавина може 
да се предизвика също така и от раздвижване на въздуш-
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ните пластове над нея. А това .може да стане от въздей
ствието на разни причини, например: от въздушна вълна, 
предизвикана от падането на лавина от насрещния склон, от 
гръмотевична буря, силен изстрел, вик или говор.

4. Често пъти внезапните пориви на вятъра могат също 
така да предизвикат нарушаване на равновесието на натру
паната снежна маса и да причинят падането на лавина.

Посочването на тези външни причини, разбира се, е само 
примерно, без да се изчерпват всички случаи, които на прак
тика могат да дадат повод за падане на лавини.

ИЗВОДИ

Вследствие на всичко гореизложено за факторите, които 
спомагат за образуването и падането на лавини, бихме могли 
да направим следните основни изводи:

Преди всичко трябва да се отхвърли като съвсем неосно
вателно и вредно схващането, че у нас не съществува лавинна 
опасност, тъй като в нашите планини не падали лавини или 
и да падали такива, те не представлявали такава опасност, 
както например тези в Алпите, Кавказ и др. Известните в 
нашите планини Рила, Пирин, Витоша, а донякъде и Стара 
планина паднали лавини през последните няколко години, 
които взеха няколко скъпи човешки жертви, напълно потвър
ждават наличността на лавинна опасност в нашите планини. 
Техният брой несъмнено ще се увеличи с растящето масови
зиране на зимните спортове и засилващото се стопанско 
овладяване на планинските райони през зимата, ако не се 
вземат бързо необходимите предпазни мерки.

Образуването и падането на лавини става под въздей
ствието на редица фактори, които действуват комплексно 
върху снежната маса за оформяването и подхлъзването й. 
Затова при преценяване опасността от лавини трябва да се 
взема предвид влиянието на различните фактори, а не да се 
обръща внимание само на един единствен фактор, па макар 
и много съществен да е той.

Нашата страна спада в географския пояс на страните, в 
които обикновено падат значителни снеговалежи, пдради 
което нашите планини се покриват с дебела снежна покривка, 
което е основната причина за образуване на лавини.

Прекристализацията на снега, т. е. промените, които стават 
във вътрешната структура на снежната маса, е също така 
един от важните фактори за образуването и падането на 
лавини.
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Релефът и наклонът на склоновете в нашите висрки пла
нини — Рила, Пирин и Централна Стара планина благоприят- 
ствуват за образуването и падането на лавини; техните 
склонове се характеризират със стръмни и сравнително за
гладени от ерозионното действие на външни сили повърхно
сти, които се явяват като едни от важните фактори, за обра
зуване на лавини.

Различните климатични явления в нашите високи планини, 
като температурата с нейните резки колебания и големи ам
плитуди, силните ветрове, които спомагат за натрупване на 
големи снежни маси и характерния за нашите планини топъл 
южен вятър, влияят също така благоприятно за образуването 
на лавини.

Високите части на Рила, Пирин и Стара планина изобил- 
ствуват със стръмни склонове, покрити със субалпийска ра
стителна повърхност, които са нарязани от множество улеи 
или скални повърхности, по които лесно се свличат натрупа
ните там снежни маси.

Така че при преценяване опасността от падането на 
лавини трябва да се взема под внимание наличността на 
всички тези фактори, като се има предвид обаче, че степента 
на въздействието на всички тези фактори не е еднаква. За
това опасността от лавини трябва да се преценява конкретно 
за всеки отделен случай в планината и по никой начин да 
не се притъпява вниманието ни, ако някой от тези фактори 
липсва или не е достатъчно подчертан.
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ГЛАВА III

ХАРАКТЕРИСТИКА HA ЛАВИНИТЕ

КЛАСИФИКАЦИЯ HA ЛАВИНИТЕ

Преди изработената от Г. К. Тушински класификация на 
лавините нямаше нито една пълна класификация. Едни ав
тори вземали за база на своята класификация снега, от който 
са съставени лавините, други — пътя на лавините и т. н., 
без да разгледат, систематизират и обобщят всички признаци 
заедно. Освен това всички автори са писали за лавините, 
като са ги разглеждали или в момента на падането им, или 
след това, но почти никой не се е занимавал с проучване 
опасността от тях в отсъствие на лавинния сняг.

За сравнение и справка ние даваме по-важните класифи
кации на различни автори.

Маер фон Кнонас fh дели на четири типа: прашни, ос
новни, пълзящи и плочести лавини.

В тези класификации има объркани различни признаци — 
характера на движението (пълзящи), структурата на снега 
(прашни).

Хулин определя шест типа лавини: летящи-прашни, основни, 
пълзящи-плъзгащи се, плочести и горни (пада само горният 
пласт сняг). Хулин допуска същата грешка, а освен това при 
своята класификация той не взема предвид нито температу
рата, нито релефа и др., поради което и класификацията му 
е непълна.

Здарски дели лавините на 17 типа (виж таблица № 8).
В своята класификация Здарски взема предвид индиви

дуалното въздействие само на един фактор за образуването на 
лавините — характера на пътя или характера на снежната 
маса. Тези фактори обаче в природата действуват не по еди
нично и откъснато, а комбинирано и взаимно допълващи се 
с други фактори като морфологията на лавинния басейн, тем
пературата и др.
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Таблица №8

През 1935 год. Флайк е съставил следната класификация 
(виж таблица № 9):

Тази класификация е също така непълна-, тъй като за 
основен белег взема предвид само снега като единствен фак
тор за образуването на лавини.

Паулке е разработил друга класификация :
1. Лавини от пресно паднал сняг, които се делят 

на три вида:
A. Сухи, образувани от последния паднал сняг и неустой

чиви в основата си.
Б. Сухи лавини от снежни плочи, образувани под влянието 

на вятъра.
B. Влажни лавини от пресен сняг, примесен с вода.
2. Лавини от стар сняг, които се делят на два вида: 
А. Сухи лавини,
Б. Мокри лавини.
Саатчян дели лавините на: 1) сухи или зимни; 2) мокри 

или пролетни и 3) плъзгащи се лавини.
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Зелегман дава следната класификация на лавините:
1. Лавини от сух сняг—а) лавини от сух пръхкав 

сняг; б) лавини от прахообразен пресен сняг; в) лавини от 
сух, но отлежал сняг ; г) лавини от стар, отлежал сняг — фирн.

2. Лавини от мокър сняг — а) лавини от малко 
влажен сняг; б) лавини от сняг със средна влажност; в) ла
вини от много мокър сняг.

3. Лавини от напластен сняг.
4. Леденилавини.
Последните три класификации — на Паулке, Саатчян и 

Зелигман са направени въз основа само на снега, което е не
достатъчно. Дадените дотук класификации не могат да бъдат 
използувани като непълни, понеже нито една от тях не дава 
възможност да се състави таблица за характерните признаци 
на отделните видове лавини, както и за прогнозата на опас
ността от тях. Въз основа на посочените класификации в най- 
добрия случай може да се определи типа на лавината, обаче 
едва в момента на падането й.

Класификацията трябва да бъде такава, че ползувайки се 
от нея, географът или алпинистът да могат да определят явле
нието по косвени признаци и да предскажат неговите особе
ности. Според изброените класификации, лавините най-често 
се делят, в зависимост от влажността на снега, на сухи или 
мокри. В същото време не се вземат предвид и други фак
тори, като: пътят на движението на лавината, релефът на 
склона, температурата и др., макар че именно от тях зависи 
извънредно много образуването и вида на лавината, както и 
начина за предпазване от нея.

Най-обикновеното движение на лавината е това, при което 
тя се хлъзга по целия склон и отделните частици на снега 
не менят взаимното си положение.

По-сложна форма на лавина се получава, когато спускащият 
се сняг се концентрира в улей или в гънка на даден склон. 
Тук вече отделните частици на снега започват да се движат 
независимо една от друга. В такъв случай, ако на пътя на 
лавината се срещне праг, снежната маса прави скок и се по
лучава свободно падане на лавината. По такъв начин, в за
висимост от релефа на склона, се явяват различни видове 
движения на снежната маса, а оттам и различни видове 
лавини.

Съветският изследовател и алпинист Г. К. Тушински в 
своята класификация на лавините избягва грешките на горе
посочените автори, като взема предвид всички фактори, които 
влияят при образуването на лавините, затова неговата класифй-
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кация е точна и изчерпателна (виж таблица № 10). За такива 
основни фактори той взема на първо място състоянието и 
типа на снега и на второ място характера на пътя, по който 
се свлича лавината и морфологията на лавинния басейн. 
Снегът, от който се образува, според Тушински, може да 

бъде в три състояния:
1. Сух, състоящ се 

от нов; нанесен от бу
рята сняг, снежнипло- 
чи и фирн.

2. Влажен, състоящ 
се от нов влажен сняг 
и влажен фирн.

3. Мокър, състоящ 
се от намокрен от 
дъжда фирн, прили
чащ на мокра захар. 
При падането на такъв 
сняг от него се стича 
вода.

В зависимост от съ
стоянието и вида на 
снега той различава 
три основни вида ла
вини: 1. Лавини от сух 
сняг в различните му 
състояния; 2. Лавини 
от влажен сняг и 3. Ла
вини от мокър фирн. 
Тези лавини имат след
ните характерни бе
лези :

1. Суха лавина от 
новонавалял сняг или 
пък от сняг, пренесен 
и натрупан от вятъра.

Снегът при тези лавини може да бъде от няколко вида: 
сняг на иглички,'който вали при много ниски температури и 
обикновено с вятър; сняг наподобяващ пух, който също вали 
при много ниски температури, но без вятър; сняг, който при
лича на нафталин и вали също без вятър; сняг на малки 
топчици — той вали при малко по-високи температури с или 
без вятър и сняг на прах, който не вали, но е получен от

Конуси на улийна мокра лавина 
в Мальовица — Рила 

(Снимка — Н. Миронски)
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раздробяването на по-горните видове при разнасянето им от 
вятъра от място на място.

Поради особеността на снежната маса, съставена от из
броените видове сняг, в която липсва голямо сцепление, тя 
започва да се свлича в много случаи още при валежа, 
като развива голяма 
скорост и вдига го
леми облаци снежен 
прах. Периодът, през 
който падат лавини от 
този вид, е обикнове
но началото на зимата. 
Този период за висо
ките части на големите 
планини Рила и Пи
рин обхваща месеците 
ноември, декември и 
януари. Падането е 
придружено с шум, 
приличащ на силно 
съскане, на фучене и 
с облачета, които на
подобяват пушека от 
бързо движещ се влак. 
Движението на снеж
ната маса надолу при
лича на разбиващи се 
от крайбрежни скали 
морски вълни.

2. Сухи лавини от 
снежни плочи. Снегът 
при тези лавини е стар, 
лежащ на повърхно
стта на планинския 
склон, през което
време е бил подложен на различни атмосферни и др. условия, 
вследствие на което вътре в снежната маса са станали промени. 
Сцеплението е доста голямо: в основните пластове обикно
вено е станала прекристализация, снежните плочи се намират 
в състояние на напрежение, поради което става разчупване 
от някои външни допълнителни фактори. Това поражда дви
жението на лавината и ако наклонът на планинския склон

Снежна плочеста лавина от сух сняг 
върху зелена снежна повърхност 

(По д-р Пол Гут)



Влажна лавина от 
новонавалял мокър сняг

където отделните бло
кове се застигат, пре
скачат и преобръщат.

3. Влажна лавина 
от новонавалял мокър 
сняг. Снегът при тези 
лавини вали около 0°С. 
Причините за падането 
на лавини от такъв сняг 
е претоварването на 
снежната повърхност по 
планинските склонове 
със сняг. Скоростта на 
движението им е малка, 
падането е придружено 
с глух шум, наподобя
ващ шума на плискащи 
се по пясъчен бряг мор
ски вълни. Лавини от 
този вид падане имаме 
обикновено в началото 

не е голям, снежни
те плочи при пада
нето си могат да се 
запазят на едри бло
кове, но ако срещнат 
на пътя си някое пре
пятствие, те се раз
биват на дребни къ
сове и на прах. Ско
ростта на падането е 
голяма, поражения
та — също големи.

Периодът на тях
ното падане е през 
средата на зимата и 
обхваща месеците 
януари, февруари и 
март. Падането е при
дружено с гърмежи, 
трясъци и пращене 
и прилича на про
летен ледоход по го
ляма, но буйна река,

Лавина ог новонавалял сух сняг
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Конус на лавина от влажен фирн 
(Снимка — Н. Мирснски)

и края на зимата, т. е. през месеците ноември и април. Най- 
често формата на тези лавини наподобява тази на език.

4. Лавина от сух фирн. Основният елемент на този вид лави
ни е снегът, който вали на дребни сухи зърна. Здраво сцепление 
в навалелия пласт не може да стане, за да се образува единна 
маса, затова не се задържа дълго по склоновете на плани
ната, освен ако върху него не навали друг пласт сняг от друг 
вид. Скоростта на падането на този вид лавини е доста голяма, 
като се образуват неголеми облаци снежен праХ; а шумът, 
който придружава падащата лавина, наподобява шумолене на 
гора при силен вятър. Обикновено този вид лавини падат 
през месеците декември и март, когато имаме средно ниски 
температури. «

5. Влажна лавина от фирн. Снегът при този вид лавина 
се състои ст дребни мокри зрънца, има малко сцепление и 
образува до известна степен еднородна набита маса благо
дарение само на своята тежест и влагата, която поглъща от 
въздуха. Поради увеличение теглото на снежния пласт, ла
вина от този вид се образува от прекристализацията в дол
ната част на пласта и нестабилността въобще на такава маса 
от сферически топчета без вътрешна връзка. Скоростт^ на
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Челото на конуса на паднала лавина от мокър фири 
(Снимка — Н. Миронски)

падането не е много голяма, като липсват облаците снежен 
прах. Тя произвежда само едно глухо шумолене, което се за
силва, ако в свличащата се маса се намират и чужди тела 
(камъни, дървета, пръст и др ).

б. Мокра лавина от фирн. Формата на отделните зрънца е 
сферична (средно колкото грахово зърно). Цялата снежна 
маса е напоена с вода (дъждовна), от разтопяването вътре в 
самата нея, от просмукването на влагата от въздух и от сти
чащата се от по-високите части на склоновете вода, която в 
случая служи като водна смазка. Падането на такава лавина 
е почти безшумно и тече като поток по улеите. Скоростта 
е малка, но поради тежестта на своята маса пораженията са 
големи. Този вид лавини падат най-вече през месеците март, 
април и май, когато имаме частични или по-продължителни 
затопляния (инверсии) във високите части на планините.

Посочените периоди на падане на лавини от разните 
видове не са абсолютни — ясно е, че те зависят от проме
ните на температурите в планините за дадено време, както 
и от количеството на снеговалежите през същото.
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Освен това, много рядко се случва лавините да са от 
така изброените идеални видове. Обикновено те са в най- 
различни комбинации.

Забележителното за всички лавини е, че те започват своето 
падане с характерен гърмеж или по-скоро трясък, наподобяващ 
счупване на дъска.

Понякога при тихо, много студено време падат.лавини от 
пръхкав сняг, състоящ се от тънки иглички. Този сняг много 
се носи от вятъра и има една особеност — „тече“ като вода. 
В Алпите той се нарича Вилдщнее — див сняг, а в СССР — 
дикий снег. При такъв сняг вътрешното сцепление е много 
малко и най-незначителната причина може да предизвика па
дане на лавина. Лавини от този род са опасни, понеже се 
образуват по склонове с неголям наклон и се срещат нався
къде, без да са необходими специални климатически условия. 
По склона, където е минала такава лавина, не остава следа, 
но в замяна на това причинените разрушения в долината са 
огромни поради силното въздушно течение, образувано от 
лавината. Тия лавини се предхождат от най-силни въздушни 
течения — почти равни на силата на ураган. Понякога те до
стигат до склонове, обрасли с гора и тогава снегът се изсипва 
на огромни маси и прониква навсякъде. •

Такива лавини у нас се срещат в местността Мазулите, 
по Рилската река и по Злите потоци в Рила, както и по за
падните склонове на Тодорин връх в Пирин.

В зависимост от характера на лавинния басейн на пътя, 
по който се свличат лавините, Тушински различава следните 
видове лавини: 1. лавини, които се подхлъзват по равен пла
нински склон; 2. лавини, които се свличат по долини, или 
улеи със сравнително гладка повърхност и 3. лавини, които 
се свличат по долини или улеи, пресечени с тераси, падове 
или отвесни стени.

СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ЛАВИНИТЕ

Падането на лавините става винаги така неочаквано, че е 
много трудно, почти невъзможно да се определи скоростта 
на движението им. През 1912 година австрийският алпинист 
Шпрехер е дал в груби цифри скоростта на падането на ла
вините — от 35 до 75 мили на част (16 до 36 м. в секунда) 
за сняг падащ по склон с наклон 40 до 50 градуса. Други 
изследователи, като французина Мужен, дават цифрата 17 мили 
на час (7'5 м в секунда) за мокра лавина.
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Швейцарецът Зелигман е определил скоростта на една го
ляма лавина от фирнов сняг и лед, паднала от стръмните 
склонове на Юнгфрау, на 110 мили в час (49,5 м в секунда),

Най-голяма скорост имат лавините от сух, прахообразен 
сняг, а най малка —лавините от влажен сняг. Лавините, прена-' 
ситени с вода, се движат също с голяма скорост и много 
напомнят водни потоци или потоци от разтопена лава.

Според Г. К. Тушински, скоростта на лавините се колебае 
извънредно много. Така напр. през 1944 година в Кавказ е 
наблюдавана една мокра лавина, движеща се със скорост от 
3 до 4 километра в час. През този ден са паднали много- 
мокри лавини. Научната експедиция, която е правила проуч
вания по това време в долината, едва е успяла да избегне и> 
да се укрие от лавините.

Друг път, при много студено време, Тушински е наблю
давал падане на лавини със скорост 80 клм. в час.

В трудовете на Тушински се срещат и описания за падане 
на лавини, при което наблюдателите останали с впечатление 
като че ли това е станало мигновено.

Освен лавините с голяма скорост, има и такива, които се 
движат със съвсем малка Скорост по не особено стръмните 
склонове на планините. Това се констатира най-вече по из
кривените и издраскани стебла на дърветата — белези, които 
лавината е оставила по пътя си надолу.

удАрнА СИЛА НА ЛАВИНИТЕ

Грамадните разрушения, причинени от лавините, говорят 
за голямата сила на удара на снежната маса в срещнатите 
препятствия. До скоро силата на този удар не можеше да се 
измери, понеже липсваше за това уред. За -пръв път в СССР 
са построени такива уреди и са били отбелязани първите ре
зултати. Силата на удара е огромна! При една лавина пад
нала в Сибир, с обем от около 25,000 куб. м, е записан удар 
от 11,8 тона на квадратен метър. Друга лавина, паднала в 
Кавказ, е показала удар от 60 тона на квадратен метър.

Апаратът представлява една желязна кутия, поставена на 
релси с отвор по посока на евентуално падащата лавина. 
Вътре самият апарат е направен така, че силата се поема от 
пружина, напомняща буфера на вагон. От задната страна 
автоматически се записва налягането, упражнено върху пру
жината. Резултатите, добити чрез този апарат, са от голямо
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значение, понеже при строежи в планината може да се пред
види силата на удара на евентуални лавини и съобразно с 
това да се строи.

ЕНЕРГИЯ HА УДАРА HА ЛАВИНИТЕ

Разрушителната сила на лавините не зависи само от тяхната^ 
големина. Две съвършено еднакви по обем снежни маси 
могат да имат съвършено различна разрушителна сила.

Енергията на удара на лавината зависи от ъгъла на на
клона на склона, височината от която пада лавината и обема 
и плътността на снега. И тогава, когато всички показатели са 
равни, силата на удара пак може да бъде различна, тъй като 
понякога снежната маса пада веднага и изцяло, а в друг 
случай падането става постепенно.

Независимо от типа на лавините и от топографските усло
вия, потенциалната енергия, която се намира в снежната маса 
преди да се образува лавината, при падането се превръща в 
кинетична енергия. От своя страна тя се преобразява, като 
постепенно се намалява, вследствие триенето по повърхността 
на земята, съпротивлението на въздуха, триенето вътре в 
масата на снега и вследствие ударите в срещнатите по пътя 
препятствия.

В изброените дотук случаи едната част от изразходваната 
енергия се превръща в топлина, която повишава температу
рата на снега.

Кинетичната енергия се намалява и поради това, че лавината 
влачи със себе си срещнати по пътя дървета, камъни и др., 
част от енергията се изразходва за сметка на това, че след като 
лавината достигне долината, отсрещният склон намалява ско
ростта й.

Степента на поглъщането на кинетичната енергия зависи 
във всеки конкретен случай от топографическите условия и; 
от свойствата на снега.

ВЪЗДУШНИ ВЪЛНИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ЛАВИНИТЕ

Гигантски, на пръв поглед непонятни разрушения причи
нява въздушната вълна, която се получава при падането на 
лавини. Така напр. на 16 февруари 1938 година в Сибир е 
паднала лавина с относително неголяма маса (50.000 куб. м) 
и от неголяма височина.

Тази лавина е предизвикала обаче гигантска въздушна 
вълна, която е разрушила и повредила много постройки, без
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■снегът да е достигнал до тях. Върху разрушените здания е 
имало малко лавинен сняг, което се обяснява с факта, че 
снегът бил задържан от специално построената за целта пред
пазна стена.

Друг случай. При постройката на ж. п. линия в Швейцария 
около гр. Хопенщайн е паднала лавина. Инженерите фран
цузи не били запознати с лавините, често явление в този край. 
За персонала били построени жилища, работилница и един 
малък хотел. В деня на голямата катастрофа лесничеят от 
близкото градче изпратил писмо,с което предупредил всички, 
които живеели горе, да се преместят другаде в долината 
поради голямата опасност от лавини. Никой не обърнал вни
мание на предупреждението му. В момента, когато е станала 
катастрофата в хотела, е царяло обичайното ежедневие. Ла
вината е паднала в 19 часа и 30 минути, била е не осо
бено голяма и е спряла на 5 метра от хотела. Но предизви
каната от нея въздушна вълна е разрушила съвършено 
зданието. Покривът отлетял през долината чак на другия 
склон на планината, а тежките мебели, които са се намирали 
в салона на хотела, били изхвърлени в реката, която проти
чала през долината. От страшното въздушно налягане всички, 
които са седели с лице към склона, от който е паднала ла
вината, са били убити на място и намерени с широко отво
рени уста и очи. Толкова невероятна е била тази катастрофа, 
че отначало не са разбрали причината. След проверка обаче 
се установило, че истинската причина е въздушната вълна, 
причинена от лавината. Това говори и за бездушното отно
шение в капиталистическите страни към живота и здравето 
на работниците.

Л. Нликс в своята книга _за лавините пише: „Някой път 
лавините падат с такава сила по склоновете на планината, че 
предизвикват въздушна вълна, която в някои случаи е много по- 
опасна от самите лавини. Наблюдавани са дървета в гората, 
пречупени на 600 метра далеч от спрялата лавина.

Зелигман описва друг случай: В Швейцария — Глетша,- 
силата на въздушната вълна пред лавината била толкова го
ляма, че тежкият няколко тона свод на моста бил изкъртен 
и изхвърлен на около 50 метра.

Правени са много опити да се обясни това разрушително 
явление. Така напр. Здарски сравнява лавината със снаряд, 
движещ се в тръба, като тръбата в дадения случай е спо
койният въздух около лавината. Той предполага, че получе-
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ният в случая цилиндър от движещ се въздух получава 
огромна скорост и като достигне долината, причинява раз
рушенията.

През 1934 год. д-р Кампел наблюдавал падането на една 
прашна лавина от вр. Басшел и обяснява това явление по 
следния начин:

Падането на лйвината предизвиква разредйване на въз
духа ; околният въздух се привежда в движение и започва 
да запълва това разредено пространство, като по този начин 
се появява силна струя.

Флайк счита, че въздушна вълна се образува само при 
лавини от сух сняг. Той обяснява, че идващият сух сняг с 
увеличаване скоростта на лавината среща растящото съпро
тивление на въздуха. При това снегът става на прах и по 
този начин се образува снежен вятър. Обикновено сухите 
лавини падат във форма на снежен облак. Когато получат 
съответна скорост започват да гонят въздуха пред себе си и 
образуват т. н. „въздушна тапа“. Околният въздух навлиза в 
свободното пространство и засилва още повече снежната ла
вина и изтикания въздух. Получава се нещо като заряд с 
огромна разрушителна сила.

Други автори считат, че въздушната струя се получава и 
при лавини от друг тип, а не само при прашните лавини.

Статковски описва падането на една лавина в Казбек така: 
„Ураганът, който съпътствузаше движението на лавината, 
представляваше рядко явление в планината. Този ураган из
хвърли часовоя заедно с будката му до едно здание На едно 
разстояние от около 20 сажена * Местните жители заплатиха 
за безгрижието си с живота си. Както те, така и животните 
се носеха във въздуха, вдигнати от урагана, който предше- 
ствуваше лавината.“

Въздушна вълна може да се получи и при падането на 
мокра лавина. Военният инженер полковник Ярцев съобщава, 
че през 1944 год., при падането на мокра лавина, един вой
ник, който се намирал на около 150 метра от пътя на лави
ната, бил изхвърлен върху телеграфните жици без да пострада. 
Значи въздушната вълна се образува независимо от мате
риала, от който е съставена лавината. Тя се явява като ре
зултат от голямото и бързо движение на лавината.

* Един сажен е равен на 2 м и 13 см.
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У нас — в Пирин, по долината на река Бъндерица, по 
левия висок бряг на реката точно срещу улея, по който пада 
лавината от Казаните на връх Вихрен са забелязани пора
жения от въздушни вълни, предизвикани от падащи лавини. 
Почти всички дървета на това място бяха изпочупени вслед
ствие на въздушната вълна, предшествуваща лавината.

Такива поражения са забелязани и на други места, където 
падат постоянно лавини.
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ГЛАВА IV

ЗАЩИТА ОТ ЛАВИНИТЕ

За да се осигури правилна и ефикасна защита както на 
стопански обекти, така и на хора срещу опасността от лавини, 
трябва основно да се проучат условията, при които се обра
зуват и падат лавините, да се проучи климата и топографията 
на планината, за да се съставят карти за лавиноопасните 
места. При зимния туризъм, алпинизма и скиорството защи
тата се състои освен това и в ред правила, които непременно 
трябва да се спазват в планината, особено при преминаване 
на лавиноопасни места от по-малки или по-големи групи.

За защита на стопански обекти от лавините се предвиждат 
ред мерки, на които ще се спрем накратко, понеже предста
вляват голям интерес и имат значение и за туризма, и за скиор
ството, особено що се отнася до постройката на хижи, ски- 
шанци, зимни лагери и други, строежи за физкултурни нужди 
в планината.

СЪСТАВЯНЕ КАРТИ НА ЛАВИНООПАСНИТЕ МЕСТА

Съставянето на подробна карта на лавиноопасните места е 
много важно средство за предпазване от лавини. Защото при 
добре направена карта може да се предвиди както лавинната 
опасност, така и типът на лавината и пътя на нейното дви
жение. Тези карти започват да се правят още през лятото. 
Започва се отначало с долините, в които се изследват всички 
признаци, които говорят за паднали лавини, като се отбелязват 
посоката и пътищата на движението им, както и причине
ните от тях разрушения.

При изследване билата и склоновете се взема под внимание 
релефа на планината, наклона на склоновете, праговете, те
расите и басейните, където се събира сняг. Най-доброто про
учване става, като се направи панорамна снимка на известен 
склон, на който ясно се виждат лавинните места, както и 
пътищата, по които става падането на лавините. През есента,
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когато започнат снеговалежите, най-ясно се вижда началото 
на снежните басейни, т. е. местата, където започва да се 
събира сняг и където през зимата има изгледи да се обра
зуват най-големи снежни натрупвания.

След наваляването на дебел сняг проучването се състои в 
изследване на снежните натрупвания, в отбелязване на паднали 
лавини, мощността им и причинените разрушения, както и 
проучване на конусите им в долината. След като се съпо
ставят летните и зимни проучвания и се вземат предвид пад
налите лавини преди периода на проучването, съставя се 
карта, на която се йанасят всички лавиноопасни места с озна
чаване на всички паднали и евентуални лавини. Така съставе
ната карта е ценно пособие както за спортуващите през зи
мата, така и за нуждите на стопанството.

ПРОГРАМА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЛАВИНИТЕ

Както вече споменахме, проучването на лавинната опасност 
започва през лятото, което значи, че то става по косвени 
признаци. Лавините могат да не падат ежегодно, но веднаж 
паднали, те оставят след себе си следи, които трябва да се 
изучат отново, за да може да се определи мястото на пада- 

- нето и да се предвиди дали на същото място може пак да 
падне лавина. Наблюденията и регистрацията трябва да стават 
по предварително установена програма, която да включва:

1. Номерация на лавините.
2. Дата на направеното проучване.
3. Дата и час на падането на лавината (да се отбележи 

от кого са получени сведенията). Звукови явления, съпровож
дали падането на лавината, евентуални светлинни ефекти и т. н.

4. Местоположение на конуса на лавината (ширина в 
метри, плътност на останалия сняг), височината над морското 
равнище.

5. Положение на конуса на лавината във връзка с евен
туална постройка- или трасето на нов или съществуващ 
вече път.

6. Изложение на склона и неговата форма (изпъкнал или 
вдлъбнат).

7. Описание на снежния басейн, ако се отличава рязко от 
обикновеното набиране на сняг: а) морфология на снегосъби- 
рателната област, надлъжни напречни профили на тази област, 
микрорелефа и растителността й; б) формата на канала, по 
който е паднала лавината; има ли места в надлъжния профил,
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при които тя пада отвесно (много важно във връзка с обра
зуване на въздушни вълни).

8. Състояние на времето в момента на падане на лавината.
9. Граници на лавината, т. е. докъде е стигнала и има ли 

вероятност да отиде по-далече.
10. Описание на конуса на лавината: а) форма и размери 

на конуса; б) обем на конуса, средна и максимална дебелина; 
в) плътност и структура на снега, величина на отделните 
блокове; г) степен на зацапване на конуса от почвата; д) сте
пен на чуждите тела в лавинния конус (камъни, дървета, 
трева, почва и др.); е) микрорелеф на повърхността на конуса.

11. Разрушения, причинени от лавината: а) следи от при
чинените от снега разушения; б) следи от разрушенията, 
от въздушната вълна.

12. Предложение за борба с лавинната опасност. Възмож
ности за използуване ha релефа. Предлагане методи за защита.

13. Снимка, скица и топографна скица.
14. Название на типа на лавината.
15. Име на лицето, което е правило проучванията.
Само след грижливи и пълни проучвания на всички ла- 

виноопасни места по така изложената програма може да се 
вземат всички мерки за предотвратяване лавинната опасност 
и избягването на каквито и да са злополуки.

КОСВЕНИ ПРИЗНАЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛАВИНООПАСНИТЕ МЕСТА

При съставянето на карта на лавиноопасните места и при 
проучване на лавинната опасност в планината преди пада
нето на снега, необходимо е на първо място да се изследват 
геоморфологическите и ботанически особености на терена, 
понеже те могат да дадат указания за наличието на лавинна 
опасност през зимата.

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИ ПРИЗНАЦИ

Геоморфологията, т. е. характерът на склона, има голямо 
значение и за това, че може предварително през лятото, ко- 
гато няма сняг, да се направят известни проучвания и много 
точно да се определят лавиноопасните места, големината на 
лавините, евентуалната сила на удара, опасността за построй
ките и за хората. В случая се съставя лятна карта на 
лавиноопасните места. Нанасяйки на тази карта ре
зултатите от наблюденията през лятото, може да се състави 
една доста точна карта за лавиноопасните места в дадена
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местност. Много интересна е оная част от класификацията на 
Тушински напр., която се отнася до топографията на терена, 
като една от причините за падане на лавините. Ние ще разгле
даме тази част, като считаме, че тя може да послужи за 
основа за бъдещи проучвания и изработване на карти за ла- 
виноопасните места.

Снегосъбирателни басейни

Хижа Бъндерица и вр. Тсдорин — 
Пирин, с лавинен улей, разделящ 

гората
(Снимка — Н. Миронски)

Те имат различна форма и различни наклони към мястото> 
през което обикновено изтича събралият се сняг. Естествено 

е, че има значение и го
лемината на снежната 
маса, макар че не при 
всички случаи тя пада 
изцяло. Тяхното проуч
ване и нанасяне на кар
тата е много важно.

Канали (улеи), 
по които става из
тичането на лави
ните. При изследване 
на улеите трябва да се 
отбележи наклона, дъл
жината и ширината им, 
характера на повърх
ността и напречните 
профили на улея и то 
на няколко места.

Насипни кону
си на лавините. Те
зи конуси се различават 
от насипните конуси на 
пороите по това, че са 
съставени от несорти
рани материали, често 
от големи блокове в 
съвсем неустойчиво съ
стояние. Това неустой
чиво положение на 
скалните блокове се 
обяснява с това, че са 
нанесени от лавини
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през зимата и след стопяване на снега са струпани в без
порядък върху лавинния конус.

Скалисти прагове. Въздушните урагани при падането 
на лавини обикновено се създават при голяма скорост на 
лавините, близка до скоростта на свободно падащите тела. 
Това става когато лавината срещне по пътя си праг или 
малка тераса. Във връзка с това трябва да се отбележат 
върху картата всички прагове и тераси на онези места, където 
може да се очаква падане на лавина и други тераси или 
отвесни странични скали, които могат да служат като стра
нични подпори на лавината при нейното падане.

Лавинни хълмове. Това са могилки от скални мате
риали и завлечени при преминаване на реката речни на
носи, които се намират обикновено на другата страна на 
реката или надлъжната ос на долината. Ако лавината не 
преминава долината всяка година, камъните могат да се по
крият с храстова растителност.

Псевдостранични морени. Те се образуват надлъж 
в основата на склона, по който е паднала лавината и се съ
стоят от скали и пръст, свлечени от повърхността на склона. 
Образуват се обикновено при тежки и мокри лавини.

ГЕОБОТАНИЧЕСКИ ПРИЗНАЦИ

Влиянието на снежните лавини върху растителността на 
склоновете, улеите и долините, където падат, се проявява в 
две направления:

а. Механическо унищожение на известен вид растителност. 
При падането си лавината унищожава, като изкъртва от 
корен срещнатите по пътя си дървета и храсти и ги натрупва 
на местата, където прави завой или се е спряла.

б. Изменение формата н§ стъблата на дърветата, когато 
започва движението на лавината надолу. Обикновено такива 
места показват началото на лавините. Характерен признак са 
стъблата на дърветата с изпъкнала част към долината.

Геоботаническите признаци обикновено показват много 
добре размерите на сравнително отдавна паднали лавини, но 
не и преди десетина или повече години, понеже на мястото 
на старите дървета израстват нови и следите изчезват.

Действието на въздушната вълна, предхождаща лавината, 
се вижда от пречупени върхове, изкривени дървета и храсти 
и др. Друго интересно явление е това, че влагата от късно 
разтопяващия се лавинен сняг създава условия за по-късното
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развитие на известна растителност. На нас често ни се случва 
да видим около останалите снежни преспи минзухари и др. 
пролетни цветя дълго време след като е минал сезонът им.

Въздействието на лавината върху климата на местността, 
където е паднала, е много голямо. Така, в долините или по 
склоновете, на много километри встрани след падането на 
лавина, често пъти отсъствува характерната растителност. 
Друг признак за преминаване на лавини са образуваните 
„острови“ от растителност. Те се получават между пътя на

„Горски острови“ — разделена гора от лавинни улеи — по източните 
склонове на вр. „Скакавците“ — Рила

(Снимка — Н. Миронски)

две лавини. Растителността в тия „острови“ се развива нор
мално, докато пътищата на лавините от двете страни са 
бедни на растителност или съвсем липсва такава. Често яв
ление, срещащо се и у нас, са „коридорите“, образувани от 
падащи лавини в горите.

В улеите растителност почти няма, но даже и да се развие 
такава, тя не се задържа, понеже улеят е място, в което 
винаги тече снежна маса.

У нас споменатите явления се срещат в групата на висо
ката планинска верига „Скакавците“ в Централна Рила. По



източните склонове на тези високи върхове са образувани? 
острови, поради почти ежегодното падане на лавини от сне- 
госъбирателните басейни под върховете. Под връх „Сакън 
дупка“ има лавинен коридор, който пресича гората по целия 
склон и слиза чак в долината на река Бели Искър.

СЛУЖБА ЗА НАДЗОР И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ 
НАСТЪПВАНЕ ПЕРИОДА НА ЛАВИННА ОПАСНОСТ

В планинските райони, където лавинната опасност е много 
голяма и лавините причиняват катастрофи, има обзаведени 
лавинни наблюдателни станции. Целта на тези станции е да 
изследват през цялата година причините, създаващи лавини, 
и да установяват признаците на настъпващата лавинна 
опасност.

В СССР в Кавказ има няколкр такива станции, а в Европа 
само една единствена — във френските Алпи.

За своята дейност лавинната станция си съставя план- 
програма, който предвижда:

1. Установяване връзката между измененията на метео
рологическите елементи и падането на лавините.

2. Наблюдаване дебелината на снежната покривка. Правят 
се редовни наблюдения край станцията (у нас би могло да 
бъде при някоя високопланинска хижа) и на самите склонове, 
където падат лавини. Поради голямата опасност, наблюдението 
на склоновете през зимата става посредством забити-още 
през есента £пециално маркирани колове.

3. Наблюдаване структурата на снежната покривка и пре
образованията на снега във връзка с метеорологическите 
фактори, които се състоят в изследване прекристализацията 
на снега и измененията в микроструктурата му, изследване 
на плътността на снега и изследване изменението на темпе
ратурата вътре в снега.

Тези наблюдения имат за цел да изяснят преобразованията 
на снега във връзка с неговата устойчивост и образуване на 
опасни хоризонти за подхлъзване, а също и да констатират 
появяване на структурни видове сняг, които представляват 
опасност за образуването на лавини.

4. Опитно проучване физико-механическите свойства на 
снега в зависимост от структурата му.

а) Изучаване пластичната деформация на снега —свиването 
и разтягането му, в природата и в лабораторията.
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б) Определяне съпротивителната сила на снега при сви
ването и разтягането му,

Целта е да се получат данни, които биха могли да по
кажат условията, при които настъпва нарушаване на равно
весието в снежната маса.

5. Изучаване топенето на снежната покривка и движението 
на водата в снега, както и образуването на хоризонтални 
хлъзгания, с цел да се определят възможностите за падане 
на мокри лавини. .

6. Геоморфологически снимки по пътя на лавините, изу
чаване пътя на движение на лавините и удара им.

7. Изучаване на снежните форми, образувани под влияние 
на ветровете: стрехи, снежни плочи и др.

8. Изучаване на пренесения от ветровете сняг.
9. Изучаване на лавините.
а) Изследване и изучаване физико-механическите свойства 

на снежната маса на мястото, където се е откъснала лавината.
б) Изучаване конуса на лавината.
в) Наблюдения за скоростта на лавината, за удара й, за 

въздушната вълна.
г) Наблюдения върху придвижвания на снега преди па

дане на лавина и определяне на евентуалните признаци за 
лавинна опасност.

10. Изучаване начините за борба с лавините, чрез изку
ствено събаряне на снежната маса.

11. Установяване признаците за настъпване на лавинна 
опасност в тази част на планината, където се намира станцията.

ИЗКУСТВЕНО СЪБАРЯНЕ НА ЛАВИНИТЕ

Предварителното събаряне на лавините и разчистване на 
местата, където е съборена лавината, предотвратява големи 
нещастия.

Има няколко начини за изкуствено събаряне.
Ако склонът позволява свободно движение (това се отнася 

най-вече до събарянето на стрехи), снежната маса се прорязва 
с тънко телено въже, което се прекарва отдолу и се тегли 
постепенно от двете страни нагоре, докато стрехата се пре
реже и се събори. Събарянето може да стане и чрез взрив.

Изкуственото събаряне на лавината е било известно много 
отдавна. В описанието си за лавините Цимерман пише, че в 
древността водачите на преминаващите Алпите кервани, ко-
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гато са, стигали до лавиноопасни места, са пляскали с 
камшиците си, като считали тази мярка за напълно до
статъчна.

Най-добрият начин за събаряне на лавините е да се об
стрелват отдалеч с минохвъргачки, понеже по този начин се 
избягва опасността за онези, които ръководят изкуственото 
събаряне.

В Швейцария и днес се практикува обстрелване с мини 
на опасните места след буря или голям снеговалеж, вслед
ствие на което не може да се набере много сняг и да се 
предизвика внезапно голяма лавина.

В Съветския съюз през време на Отечествената война,, 
когато германските войски са били в Кавказ, Червената армия 
си е служила с изкуствено събаряне на лавини. Постигани 
са били отлични резултати чрез затрупване на големи вой
скови части и за прекъсване на пътища и унищожаване на 
вражески войскови части.

СТРОИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ЛАВИНИТЕ

Определяне начините за защита от лавините е възможно 
само въз оснбва на конкретните особености на обстановката. 
Тези начини не са и не могат да бъдат еднакви за всички 
планински райони.

Необходимо е внимателно и подробно да се изучи мест
ността, за да се използуват при нужда местните особености 
на терена и растителността. Освен това определянето на един 
яли друг начин за защита зависи още и от важността на \
обекта за народното стопанство или отбраната на страната. 
Начините за защита на второстепенни пътища, на горски 
пътеки или пък на местни ж. п. линии са по-различни, даже 
при еднакви географски условия от тези на обекти от първо
степенна важност.

Ще споменем само някои от начините за защита чрез 
строителни мероприятия, които трябва да се прилагат при 
географското изследване на местността, която следва да бъде 
защитена от лавиннау опасност.

1. Мерки срещу събиране на сняг в снежните басейни.
2. Мерки за спиране на подхлъзнала се снежна маса.
3. Мерки, които изместват настрана движението на снега.
4. Мерки за провеждане на движещия се сняг над обекта, 

който трябва да бъде защитен.
5. Мерки за изместване на обекта или пътя до него, ако 

прилагането на други средства е невъзможно и без полза.
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СНЕЖНИ НАТРУПВАНИЯ

Често падането на лавините е свързано е пренасянето на 
снега от вятъра от един склон на друг. С цел да се предот
врати натрупването на големи количества сняг на опасни 
места, се издигат т. н. дървени щитове, чрез които се откло
нява посоката на вятъра, като по този начин обектът се 
предпазва от големи натрупвания на сняг.

Този метод за борба с лавините е бил приложен в Швей
цария близо до селището Цел, разположено във високите 
части на долината Щмитенбах. На гребена на един от скло
новете над селището ежегодно се образували стрехи от около 
8—10 тона сняг, които при падането си през пролетта повли
чали и снега от склона и нанасяли огромни щети. На самия 
склон на планината обаче била построена каменна стена, 
висока ЗУ2 метра и дебела 1 метър. В резултат на това на 
следната ^година не се образували стрехи и не е паднала 
лавина. .

Залесяване

Препятствия за образуване и падане на лавини представ- 
вляват също така и естествените и изкуствени горски насаж
дения. Досега не е отбелязано образуване и падане на ла
вина в някоя гъста гора.

Много часто обаче лавини се образуват и падат по пъти
щата, по които се спущат отсечените в планината дървета.

Залесяването на лавиноопасните места дава винаги добри 
резултати, но този начин на защита е много труден, понеже 
изисква продължително времЬ за постигане на желаните 
резултати. Освен това, на първо време трябва да се приложат 
други начини на защита за опазване на самите насаждения — 
каменни стени, дървени щитове и др. Трябва да се проучи 
добре видът на дърветата, от които ще се създава .новата 
гора; трябва да се знае горната граница на горската дървесна 
растителност и т. н.

Залесяването трябва да се предприеме своевременно, по
неже в образуваното От лавината легло много скоро се 
открива скалата и след това залесяването не ще е вече 
възможно.

Необходима е абсолютна забрана на безразборното из
сичане на горите по лавиноопасните планински склонове.

Много характерни у нас са северните склонове на Бриче- 
бор в Рила, където безразборното и престъпно изсичане на
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гората от алчните за богатства капиталисти е довело до 
образуването на каменисти улеи, по които през пролетта и 
през зимата винаги падат малки лавини, а през лятото тези 
улеи са пътища за потоци и падащи камъни.

ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СНЕГОСЪБИРАТЕЛНИТЕ БАСЕЙНИ

За предотвратяване свличането на снега е необходимо 
снежният пласт, лежащ на склона, да се раздели на г^алки 
части. Това се постига като на самите места, където снегът 
се събира, се построят защитни съоръжения. Такива пред
пазни средства са:

Изкопаване на канавки или ровове.
Изграждане на тераси по склона.
Построяване съоръжения за задържане на снега и др.
1. Канавките или рововете се изкопават в краищата на 

снегосъбирателния басейн на разстояние 10 м един от друг, 
в размери: 2 м широки и 1 м дълбоки. Този начин е ефи
касен, но крие в себе си опасност,’ вследствие снежния 
натиск, почвата да се събори и да затрупа канавките или 
заедно с лавината да полети надолу по склона. Освен това 
канавките и рововете изискват редовно поддържане.

2. Изграждането на тераси по лавиноопасните склонове 
спомага за закрепването на снежната покривка. Малките 
тераси по пътя на лав‘ината могат да се заградят от долната 
си страна със стени, направени от камъни, намиращи се на 
самото място. При възможност, добре е да се терасират 
площадките, където става снегосъбирането, но така, че да по
лучат обратен наклон.

3. Постройка за съоръжения за задържане на снега. Към 
тези съоръжения спадат: пирамиди от колове, плетени огради, 
дървени щитове, подпорни стени и др. Всички тези съоръ
жения се строят в шахматен ред. Височината им не може да 
бъде стандартна, понеже зависи от височината на снежната 
маса на самото място. Такива съоръжения обикновено се 
правят по най-трудните места на склоновете. Поради това е 
необходимо още през лятото да се направят съответни про
учвания, за да се установи възможността за построяването им, 
както и техния вид.

а) Пирамиди от колове. Забиват се три кола един до 
друг, като се закрепват за земята с телени въжета и основата 
се затрупва с камъни. Върховете на коловете се връзват 
също с телено въже и всяка пирамида се прикрепва за съ
седната пак с такова въже.
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Инженерни съоръжения за предпазване 
от лавини

б) Плетени огради. Забиват се колове високи около 2 и 
и 50 см на разстояние един от друг. Преплитат се с клони и 
пръти и се образува плетена ограда. Дължината на всяка 
ограда трябва да бъде около 10 м. Броят на оградите зависи 
от площта, която искаме да запазим, както и от големината 
на снежната покривка.

в) Дървени щито
ве. Те се строят вър
ху стари бракувани 
железопътни релси, 
които служат като 
скелет на постройката. 
Самите релси се за
биват в земята, като 
върху тях се закреп
ват дебели дъски. По
соката на щита и го
лемината му зависи 
от местните условия. 
Броят на щитовете 
зависи също от площ
та, която искаме да 
предпазим от снегона- 
трупване.

г) Подпорни стени. 
Такива стени се упо
требяват за задържане 
на снега по склонове
те. Стените се правят 
от материал, който се 
намира на самото мя
сто. Постройката им 
зависи най-вече от то
ва, дали на самото мя
сто има достатъчно ка
мъни, за да не става 
нужда да се пренасят

от друго място. Трябва да се има предвид също така и 
почвата на склона, понеже за построяването на стените се 
иска по-дълбока основа. Подпорните стени се строят с тен
денция да изменят посоката на вятъра, за да предотвратят 
големи снежни натрупвания.
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СЪОРЪЖЕНИЯ 3А ОТКЛОНЯВАНЕ HА ЛАВИНИТЕ

Всички съоръжения, които разгледахме до сега, не са; 
съвсем сигурни, понеже през големите зими снегът може да 
надмине височината на предпазните постройки, а върху тях да 
се образуват снежни натрупвания, които могат да се пре
върнат в лавини. Поради това, практикуват се и постройки 
на съоръжения за отвеждане на лавината встрани от обекта, 
подлежащ на защиТа. Прави се също така насип или по
стройка от бетон с ръб срещу евентуално падащата лавина,, 
който, така да се каже, „реже“ лавината на две и я откло
нява от пътя й. Такива насипи се наричат „лавинорези“.

Не трябва да се забравя, че тези съоръжения предпазват 
само от снежната маса на падащата лавина, но не и от въз
душната вълна, образувана от лавината.

ПРОПУСКАНЕ НА ЛАВИНИ НАД ОБЕКТИТЕ, КОИТО СЕ 
ПРЕДПАЗВАТ

Като най-сигурен, но и най-скъп начин за предпазване на 
един обект от лавинна опасност се препоръчва постройката 
на навеси, тунели, полутунели и галерии.

Тези съоръжения се строят когато обектът, който трябва 
да се запази — път, шосе, железопътна линия, стопанска 
постройка и др., не може да се измести на друго място или 
на отсрещния склон на долината; също така ако пътят или 
железопътната линия минават по дъното на тясна долина и 
двата склона са лавиноопасни. В такъв случай в зависимост 
от местните условия се построява тунел или полутунел, над 
който се плъзга лавината, като обектът остава защитен. Ко
гато падне лавина, тя не се удря в защитната постройка, а 
се плъзга по нея, като продължава пътя си. Тунелите се 
строят така, че освен че улесняват плъзгането на лавината, 
но не позволяват и задържането на снега върху постройката.

При постройката на такива съоръжения трябва да се има 
предвид тя да бъде завършена в такъв период от време, 
когато не падат лавини. Започната и оставена за довършване 
за следната година, постройката винаги се. разрушава през 
лавиноопасния период. ’

Тунелите, навесите и галериите трябва да се строят така, 
че лавината да не се удря в тях, а само да се плъзга, по
неже от многото удари те могат да бъдат разрушени.
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ИЗМЕСТВАНЕ НА ОБЕКТА ИЛИ ПЪТЯ КЪМ НЕГО

Когато е невъзможно прилагането на други средства за 
защита от лавини, най-целесъобразно е да се измести на 
^безопасно място самият обект.

Когато една лавина пада върху пътека, водеща към сто
пански или туристически обекти в планината, най-добро и 
евтино средство за защита е не построяването на средства 
за отбиване на лавините, а преместване на пътеката на дру
гия склон на планината, ако разбира се той е защитен от 
лавини.

Такъв е слуйаят с пътеката за хижа Ел тепе, в горния 
край на Меча поляна, която трябва да се премести от склона 
на Ел тепе на другата страна на реката, по склона на То- 
дорин връх, понеже там обикновено пада една от най-голв' 
мите лавини и затрупва пътеката. От хижа Бъндерица нагоре 
пътеката може да остане пак по склона на връх Вихрен, но 
да се свали по-близо до реката, което ще даде възможност 
за предпазване от евентуално падаща лавина от Вихрен или 
•от Тодорин връх.

ПРАВИЛА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ ПРИ 
ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЛАВИНООПАСНИ МЕСТА

За да се предотвратят каквито и да било злополуки в 
планината от падане на лавини, трябва да се избягва на всяка 
цена преминаването през лавиноопасни места през периоди 
когато съществува опасност от падане на лавини. Така;

1. Особено опасни за преминаване са стръмните и гладки 
планински склонове или' лавинни улеи през време на силен 
снеговалеж върху заледена снежна покривка или друга гладка 
основа. Тъй като непрекъснатото натрупване на снежната маса 
увеличава нейната мощност, а с това и опасността от свлича
нето на лавини, забранява се преминаването през такива места 
през време на силен снеговалеж и най-малкб две денонощия 
след спирането му.

2. Трябва да се избягва преминаването през лавиноопасни 
места с дебела снежна покривка и през време, когато вали 
дъжд, защото дъждовната вода обикновено прониква през 
горния снежен пласт и достига до заледената снежна повърх
ност на някои от долните пластове, където се образува т. н. 
водна смазка, която е много благоприятна основа за свличане 
на лавини.
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3. Силните ветрове с резки промени (удари и затишия), 
особено южните топли ветрове (южняка), също могат да пре
дизвикат откъсване на снежни маси, затова при такива ве
трове трябва да се избягва преминаването през лавиноопасни 
места.

4. Опасно е също така преминаването в подножието на 
лавиноопасен склон, който се огрява от слънцето. Слънчевите 
лъчи ускоряват прекристализацията на снега и образуването 
на снежни кори, които са благоприятни фактори за образува
нето на лавини.

5. Трябва да се из
бягва и преминава
нето през снежните 
стрехи, образувани по 
високите планински

.хребети, които често 
пъти дават началото 
на лавини.

6. Рисковано е пре
минаването на сам чо
век през тясна, лави- 
ноопасна долина. Дру
гар е абсолютно не
обходим, особено й 
случаи на злополука.

7. При всички го
репосочени и други 
подобни случаи пре
минаването на лави
ноопасни места, като 
стръмни и гладки пла
нински склонове, улеи, снегосъбирателни басейни и др. може 
да става само по гребените, ограничаващи този басейн или 
лавиноопасно място и в изключителен случай (при даване по
мощ) през него (виж скицата на стр. 81).

8. При изкачването на седловини движението трябва да 
става или по скалните ребра, ограничаващи снегосъбирателния 
басейн, или по пътя на падналата основна лавина. Това е 
възможно поради обстоятелството, че на посоченото място 
липсва снежна маса за нова лавина. Единствената малка опас
ност представлява снежният праг в горния край на падналата 
лавина (виж скицата на стр. 82).

9. Пресичането на опасен склон, по който се подават скални 
ребра, да става по възможност бързо, като се използуват ска-

(S3XA4&AHS МА SMAQ ' 1-ЛО ЗАСНЕЖЕН ХРЕБЕТ
2“/ТО СМАЛЕН ХРЕБЕТ
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лите за прикритие, понеже представляват известна сигурност. 
Пресичането на включените между тези скални ребра снежни 
коридори да става чрез спускане по наклона, като загубената 
височина се възстановява с изкачване по скалите (виж скицата 
на стр. 83).

10. Има редица признаци, по които може да се открие 
непосредствената опасност от лавини. Образувалата се снежна 
плоча върху планинския склон е вече признак, че са създа
дени условия в снежната маса за лавина, следователно та
кива места са опасни за преминаване.

11. Следи от мал
ки снежни топки, на
подобяващи пункти
рана линия по по
върхността на снеж
ната покривка, показ
ва, че снегът е в 
„благоприятно“ за 
откъсване от скло
на състояние, затова 
преминаването на та
кива места трябва да 
се избягва.

12. Глухото бу
чене, пращене или 
съскане, причинени 
от набиването на 
снега по склона под 
стъпките на минава-' 
щите планинари, е 
признак, че е станала 
прекристализация в 
снежната маса и въз

можността да се откъсне лавина е предстояща, "затова добре 
е своевременно такова място да се избегне.

13. Ако избягването на опасното място е невъзможно и 
преминаването — неотложно, това да става по възможност 
в неговата най-тясна част; при възможност, да се употреби 
алпийското въже като парапет, при което двата му края се 
закрепят на безопасни места.

14. При преминаването на лавиноопасни места особено 
необходимо е носенето на червен лавинен шнур, който извън
редно много улеснява откриването и спасяването в случай на 
затрупване от лавина.
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Лавинният шнур е дълъг обикновено 20—30 метра. При 
преминаване на опасни места се развива и превързва за 
кръста, а при падане на лавина ц затрупване на планинаря, 
поради въздушното течение, той остава на повърхността.

15. Преминаването на големи групи с или без транспортни 
средства през опасни места трябва да става при строг ред и 
дисциплина в една диря и съобразно възможностите на мя
стото и големината на групата на разстояние поне 10 м. един 
от друг, без ски, право нагоре към стръмнината. Премина
ването на серпантини 
по лавиноопасно място 
е забранено като абсо
лютно опасно.

16. Водене на раз
говори между участни
ците при преминаване
то на опасни места не 
бива да става, понеже 
се отвлича вниманието 
им и в случай че пада 
лавина не могат да се 
вземат своевременно 
мерки за избягване от 
обсега й.

17. Въздушните въл
ни, които предизвикват 
сътресение (тласъци) 
върху снежните пла
стове, могат да предиз
викат също така от
късване на лавина, за
това при преминаването на тези опасни места не трябва да 
се вика, пее или стреля.

18. В случай, че „опасното“ място е под съмнение, пре
минаването му може да става и със ски, но ако те не са 
прикрепени за обувките с допълнителни каишки, ръцете да 
бъдат освободени от каишките на щеките и разстоянията 
между планинарите да бъде не по-малко от 10 м един от 
друг, за да може при първите още признаци за откъсване 
на лавина да стане освобождаване както от ските, така и от 
щеките, които биха пречили на планинаря да се задържи 
върху повърхността на движещата се снежна маса.



19. Придвижване със ски по принуждение през съмнително 
опасно място трябва да става в една диря, с хлъзгане, а не 
с удряне на ските 6 повърхността на снежния пласт, защото 
ударите могат да предизвикат счупване на снежната плоча, 
(ако има такава) и падането на лавина.

20. Връзването с алпийско въже на „корде“ при- премина
ване на опасни места не бива да става, за да има свобода на 
действие всеки планинар поотделно.

21. Проучване на опасни места не се извършва през 
зимата, поради опасността да бъдат изненадани и затрупани 
участниците в проучването и .изобщо поради характера на 
проучването, което трябва да се извършва главно през ля
тото. Другата част от необходимите данни се вземат при 
първите снеговалежи и през пролетта по остатъците от снеж
ните преспи* и навеища.

През зимата се вземат само сведения за мястото на пад
налите лавини, тяхната големина и вид, структурата на снеж
ните пластове, вида и количеството на свлечените материали и 
нанесените щети. Големината на снеговалежите, в частност де
белината на снежните пластове, се измерва по предварително 
забити разграфени жалони по местата, определени за проуч
ване и се наблюдават от далече с бинокъл. При зимните на- 
наблюдения трябва да се носят винаги съоръжения за даване 
на помощ срещу лавина: лопатки, сонди, шнур и др.

22. Изборът на място за бивак в снежни ями, пещери или 
построяване на снежни колиби (иглу) и палатки трябва да 
става там, където няма опасност от падане на лавини под 
прикритието на скали или гора.

ПРДВИЛА, КОИТО ТРЯБВА ДЛ СЕ СПАЗВАТ В МОМЕНТ 
НА ПАДАНЕ НА ЛАВИНА

В случай че планинари,- туристи, войскови части и други 
попаднат в лавиноопасни места и забележат началото на па
дане на лавина, трябва да се вземат веднага следните мерки, 
за да се избегне опасността:

1. Застрашените да се спускат бързо по наклона в диа
гонал към най-близкия бряг на лавината. Това трябва да стане 
незабавно и без паника, тъй като в такива случаи често и 
секундите са съдбоносни.

2. Да се потърси възможност за прикриване зад най-близки 
едри й устойчиви камъни, скали или големи дървета.
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Ако няма възможност да се избегне лавинатд и планинарят 
бъде повлечен от нея, той трябва да се постарае по възмож
ност по-бързо да се освободи от щеките, ските и от раницата

Пример за възможни [случаи при лавина

си и други принадлежности, които чрез затискане от снега 
могат да го приковат на място и да ограничат възможностите 
му за движение. Затова пък при преминаване на лавиноопасно 
място всичките принадлежности трябва да бъдат прикрепени
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към тялото така, че само с едно движение да могат да се 
отхвърлят от него.

3. Застигнатият от лавина да се старае при всички случаи 
да се задържи на повърхността на лавината, като прави 
плувни движения.

В случай че планинарят бъде затрупан от лавина, той 
трябва:

1. Чрез движение на ръцете и главата да си направи по 
възможност достатъчно място за дишане.

2. Да си постави ръцете пред лицето, за да не се напълни 
устата му със сняг.

3. При възможност да вика, за да се улесни намирането 
му. Затова при всичките тези случаи от много голямо значение 
е да не се изпада в паника и да се запази присъствие на духа.

За да се определи правилно опасността при затрупването 
и за вземане на съответни мерки, от съществено значение е 
да се знае относителното тегло при различните видове сняг. 
Така:

СПАСЯВАНЕ НА ЗЯТРУПЯНИ ОТ ЛАВИНИ

Провеждането на спасителната акция за даване помощ на 
пострадали от лавини трябва да започне от момента, когато 
лавината е спряла своето движение^

Останалите незасегнати спътници на затрупаните трябва да 
имат като първа своя задача да установят кои от техните 
другари са пострадали, мястото на тяхното евентуално затруп
ване и веднага да се отправят нататък и предприемат търсене, 
изравяне и даване първа помощ. Това става като следят вни
мателно за да установят точно мястото на затрупването или 
направят сравнение със себе си — последното им местостоене 
преди злополуката и мястото им след нея, ако и те са били 
влачени от лавината. Евентуалното място на злополуката 
трябва веднага да се маркира с намиращите се под ръка 
предмети, за улесняване търсенето. Търсенето започва като 
най-напред се огледа повърхността на лавината, по която 
често пъти се намират някои предмети (ски, щеки, раница, 
ръкавици, част от лавинен шнур и др.), отпаднали от пре
търпелите злополука планинари. Не са редки случаите, когато 
по повърхността на снега се подават части от тялото на за- 
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трупания, който обикновено е зашеметен или загубил само
обладание, затова издирването трябва да се предприеме неза
бавно.

В помощ на търсенето могат да се пуснат и специално 
дресирани кучета.

< Яко въпреки стара
телното търсене (тук 
влиза и услушване за 
евентуално викане за 
помощ или друг шум, 
който може някои от 
затрупаните да издава), 
не може да се открие 
никаква диря, а за пред
приемане на търсене в 
дълбочините на снеж
ната маса липсват необ
ходимите съоръжения, 
трябва, да се постъпи 
така: един или двама, 
в зависимост от голе
мината на групата, оти
ват бързо до най-близ
кия населен пункт (хи
жа, село и др.) и съоб
щават за нещастието 
на най-близките адми
нистративни органи и 
по възможност по те
лефон или телеграф по- 
търсват помощ от ПСС 
при Българския червен 
кръст. ’

Останалите на мя
стото на нещастието
другари започват да търсят с наличните средства, с които 
разполагат: щеки, на които се изваждат колелцата и служат 
за сондиране, ски освободени от щрамерите — също за сон
диране или вместо лопати за изкопаване на ровове.

При предприемането на тези първоначални мерки за спа
сяване трябва да се внимава за опасност от нова лавина или 
други опасности в планината.

Лко се наложи слизането на останалите другари в хижа 
или друг населен пункт до идването на спасителната команда,

Случаи на комбинирано търсене: чрез 
сондиране, с ровове и кучета 

(Снимка — Н. Миронски)



те са длъжни да отбележат с някои устойчиви на вятъра, 
макар и временни знаци (забити щеки, ски и то върху някоя 
снежна пирамида), мястото на лавината за лесно намиране.

Спасителните работи, било от организирана група (ПСС), 
било от доброволни спасители, събрани набързо, трябва да 
се провеждат по предварително набелязан план. Не може 
всеки по свой почин и разбиране безразборно да кръстосва 
върх^ мястото на злополуката. Отговорникът на групата оп
ределя един наблюдател, който ще бди за предотвратяване

на ново нещастие, което може да се предизвика от някоя 
нова лавина и която може да застраши живота на групата.

Отговорникът заедно с 2—3 опитни другари след като из
слушат описанието на случката от някой от спасилите се, 
с^леждат добре мястото и вземат решение за провеждане на 
цялата спасителна работа.

Групата се разпределя върху лавината и работата започва 
с наличните инструменти — лопати, сонди и др.

За провеждане на бърза и ефикасна спасителна акция са ' 
необходими поне 20 души, ако лавината има минимални раз
мери до 50 м. широчина и 200 м. дължина.
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Най-често затрупаните трябва да се търсят към челото 
на лавината: това важи най-вече ако теренът, по който се е 
свлякла снежната маса, е сравнително гладък (без големи 
препятствия и тераси). В противен случай много е възможно 
тялото на някой от пострадалите да се е спряло пред едно 
от тези препятствия.

Търсенето започва със 
сондиране на определено
то място като хората се 
нареждат по средата на 
лавината; една част от 
тях сондира нагоре, а дру
га надолу. Сондирането 
става на всеки 25 см. в 
ивици широки 1,50 м.

Техниката на работата 
е .следната:

Сондата се забива вни
мателно в снежната маса, 
за да не се нарани тежко 
тялото на затрупания с 
острия връх на сондата, 
ако тя достигне до него и 
в случай че сондата опре 
о някакъв мек предмет 
(това се чувствува добре), 
работещият с нея завърт- 
ва полека с дръжката 
сондата и след това я из
тегля навън. Лко е била 
в съприкосновение с тя
лото на затрупания, то 
по свредела в края на 
сондата ще има някакъв 
остатък от дрехите или 
раницата му. Веднага след това се започва разравянето на 
снега с лавинните лопати, като пак се внимава да не се на
рани тялото на търсения другар.

За ускоряване на работите по търсенето, една част от гру
пата се нарежда в средата на лавината и в две направления 
към периферията, започва да се копае с лавинните лопати 
дълги ровове, широки около 1 м и на разстояние около 1.50 м 
един от друг, с дълбочина почти до основата на лавината. 
Разстоянията между отделнитеz ровове се проверяват също 
със сонди.
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Разкопките и сондирането се извършва непрекъснато през 
цялото денонощие, защото има случаи, когато затрупаните 
остават живи под снега 3—4 дни.

Необходими съоръжения при провеждане на 
спасителните работи за издирване на затрупани 
от лавини са:

1. Лавинна лопатка — 
представлява обикнове
на плоска лопатка с раз
мери 20—30 см, израбо
тена от дуралуминий, но 
с подсилен от по-твърд 
материал връх и с дръж
ка дълга 60 см. За по- 
голямо удобство при но
сене и избягване на из
лишния товар на дръж
ката, лопатата може да 
е пригодена да се прикре
пя на ска или на пикел. 
Първият вид от тези ло
патки може да послужи 
и като връх за счупе
на ска.

2. Сонда — представ
лява желязна пръчка с 
диаметър 8—10 мм и 
дължина 3—4 м със сто
манен край, завършващ 
съ’с свредел. На другия 
край има дръжка. Има 
сонди, направени от от
делни пръчки — сглобяе
ми (могат да бъдат и от 
дуралуминий), които се 
наставят до желаната 
дължина.

3. Алпийско въже — изплетено или навито от пресукан ко
ноп, манила или найлон с дебелина 8—12 мм (при найлона до 
6 мм) и дължина 20—30 метра, служещи за сваляне на постра
далите от лавина планинари импровизирани или др. шейни.

4. Шейна — импровизирана от ски и щеки, завързани на 
върховете и при обковките, и специална шейна (канадска или 
др. тип), които трябва да се намират във всяка хижа или 
подпланински изходен пункт.
90

Пример за търсене чрез ровове



ДАВАНЕ ПЪРВА ПОМОЩ НА ЗАТРУПАНИ ОТ ЛАВИНА

Веднага след като Тялото на някой затрупан от лавина 
бъде изровено, трябва да му се даде първа помощ, която се 
изразява преди всичко в почистване на лицето, устата, носа 
и ушите, а след това и доехите от набилия се сняг.

Прайи се почти едновремен
но с това и проверка — дали 
пострадалият е жив или не. 
Това се констатира по следните 
белези: по пулса, с прислушване 
с ухо на сърдечната област, по
неже ако ръцете са измръз
нали, пулсът на китката няма 
да реагира, чрез светлина — 
дали реагират зениците на очите 
чрез стъкло (огледалце или 
очила) — дали се овлажнява 
от дишането.

По степента на тяхната се
риозност, опасностите за жи
вота на претърпелия неща

стието можем да поставим в следния ред: задушаване, за
мръзване и цонтузване, затова и усилията ни за възвръ
щане живота на пострадалия трябва да се провеждат именно 
по този ред.

Задушаването — отстраняването му. започва от момента на 
разравянето лицето на пострадалия, което се характеризира 
< външния белег — посиняване на кожата. След като се кон-
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статира, че дишането е спряло, но има признаци на живот, 
трябва /да се пристъпи към изкуствено дишане. Тялото» 
трябва да се постави върху някакви дрехи или одеяла. Прави 
се преглед да няма счупване на ръцете или пък да не са 
вкоченени, защото ако са вкоченени с тях не може да се прави 
изкуствено дишане (по Силвестър), тъй като ще се счупят. Лко- 
това се констатира, прави се изкуствено дишане (по Шефер), 
чрез притискане на гръдния кош, което се прави поне в про
дължение на два часа и равномерно по 16—20 пъти в минута. 
Тези, които правят изкуственото дишане, трябва да се сменя

ват, защото умората може да наруши правилното движение. 
Трябва също да се внимава, ако от устата на пострадалия 
потече пяна, тя да бъде премахвана, за да не попадне отново 
в дробовете му. След като спасеният дойде на себе си, добре 
е да му се даде нещо загряващо — кафе, чай или коняк.

Пренасянето на спасения до хижа или друго населено 
място може да стане едва след окончателното възстановяване 
на дишането и работата на сърцето.

Размразяването на части от тялото на спасения трябва да 
става след настаняването му в сравнително топло помещение,.
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< вълнен плат и в никакъв случай със сняг, особено ако за
мръзването е от втора степен (с мехур), защото може да се 
предизвика протриване ■ на кожата, а оттам да последват и 
някои усложнения (инфекции). Разтриването става бързо, 
но леко.

Едва след това, ако спасеният има някои телесни повреди 
{навяхване, изкълчване или счупване), ще му се даде помощ, 
и то по възможност от специалист.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА БОРБА С ЛАВИНННТН ОПАСНОСТ У НАС

Понеже снежните лавини у нас през последните няколко 
години взеха скъпи човешки жертви и, както казахме и по- 
горе, вследствие все по-голямото масовизиране на зимните 
планински спортове — зимен туризъм, алпинизъм и скиорство, 
и засилване на стопанската дейност в нашите планини зиме, 
■опасността от лавини все повече ще нараства, ние предлагаме 
на меродавните институти и организации да предприемат ме
роприятия, които да бъдат в състояние да сведат до минимум 
или да изключат въобще рискът за нови жертви или щети. 
Ние трябва на всяка цена да осъществим лозунга на съвет
ските алпинисти." „Без злополуки в планината“. Тези меро
приятия, според нас, трябва да се проведат главно в три на
правления: 1. Провеждането на,основни и всестранни проуч
вания на лавините и опасността от тях с оглед в скоро време 
да разполагаме с точна и подробна карта на постоянно 
падащите лавини и на лавиноопасните места в нашите пла
нини, което е първото условие за успешна борба с лавинната 
опасност; 2. Маркировка и евентуално изместване на зимните 
пътеки и пътища към туристически, стопански и други обекти 
в планината; 3. Провеждането на агитационно-разяснителната 
работа всред физкултурниците и местното население за опас
ността от лавини.

I. С оглед на това ние предлагаме:
1. Към планинската спасителна служба (ПСС) при Българ

ски червен кръст да се учреди специален сектор за борба 
с лавинната опасност, под чието ръководство да се организи- 
зират и проведат всички мероприятия в тази насока.

2. ПСС, съвместно с републиканските секции по туризъм, 
алпинизъм и скиорство да организират бригади за проучване 
на постоянно падащите лавини и лавиноопасните места, като 
предварително се премине кратък курс за лавините и се по
ставят за разрешение конкретни задачи.
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3. Всички проучвания и събирането на сведения да става 
по предварително изработена програма и с помощта на под
робен формуляр, с който трябва да бъдат снабдени чрез съот
ветните организации, освен специалните бригади, още и всички 
туристи, алпинисти и скиори, които отиват зимно време в 
планината, както и с обстойни указания за сведенията, които» 
трябва да събират. Добре е на гърба на този формуляр да 
бъдат отпечатани правилата, които трябва да се спазват за 
предпазване от лавини.

4. За всички инструктори по туризъм, алпинизъм и скиор- 
ство, както и за домакин-пазачите на туристическите хижи 
да се проведат кратки опреснителни курсове, като се задъл
жат да правят необходимите наблюдения на паднали лавини 
и на лавиноопасните места през цялата година и да попълват 
внимателно дадените им формуляри.

5. ПСС да установи връзка с хидро-метеорологическия ин
ститут и други научни учреждения, с оглед получаване съот
ветни данни и сътрудничество в работата по борбата с лавин- 
ната опасност.

6. Всички наблюдения и проучвания на паднали и падащи 
лавини и на лавиноопасните места да става през всички го
дишни времена, и внимателно попълнените формуляри да се 
изпращат в ПСС при БЧК, където получените сведения ще се 
систематизират, обобщават и разработват, ще се правят съот
ветните изводи и заключения и ще се предприемат съответ
ните мероприятия.

II. След като по този начин се установят и уточнят посто
янно падащите лавини и лавиноопасните места в даден район, 
трябва да се пристъпи към трайна маркировка на застраше
ните места, където минават хора, домашни животни или пък 
има стопански и др. обекти. След това трябва да се изместят 
и прокарат през безопасни места всички зимни пътеки и пъ
тища, които водят към туристически, стопански и др. обекти 
в планината и минават през застрашени от лавини места.

III. След като разполагаме с достатъчно точни сведения и 
подробна карта на лавиноопасните места, необходимо е да се 
проведе широка агитационно-разяснителна работа, чрез ре
публиканските секции по туризъм, алпинизъм и скиорство, 
ДСО и др., както между физкултурниците, които упражняват 
някои от зимните видове спорт в планината, така и всред на
селението, което се занимава със стопански и др. работи в 
планината, с цел да им бъдат направени достояние както 
лавиноопасните места, така и начините за предпазване от 
лавини.
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Затова е необходимо въпросът за лавините да се разшири 
и преподава по-подробно във всички курсове за инструктори 
по туризъм, алпинизъм и ски, и в планинската спасителна 
служба.

ft във всички хижи и изходни населени пунктове и застра
шени райони да се закачат на видно място подробни скици на 
лавиноопасните места, както и специално отпечатани указания 
за предпазване от лавини.

През зимата във в. „Народен спорт“ и по радиото трябва^ 
да се дават прогнози за лавинната опасност.
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