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Передмова

Передмова
Видання 1997 року «Wintersoldier», частини SoldF 

(Soilder’s Field Manual) та SoldR Mtrl (Soilder’s Equipment 
Instructions), містить консультації та рекомендації щодо вашо-
го перебування як на полі бою, так і поза ним. Wintersoldier 
підходить для всіх військовослужбовців, зайнятих у 
національній обороні.

Сила зимового холоду та снігу змусять вас діяти інакше, 
ніж улітку при непокритій землі. Зброя, транспортні засоби 
та інше обладнання потребують особливої уваги у зимових 
умовах.

Широкий діапазон зимових умов, що у Швеції, було 
враховано під час написання цієї книги.

З підвищенням вашої кваліфікації ведення бою у 
зимових умовах, зима стає вашим союзником.

«Wintersoldier» було перекладено англійською мовою, 
щоб спростити міжнародне співробітництво за бойового 
навчання в зимових умовах.

Шкала лавинної небезпеки з додатковими поясненнями 
та лавинними бюлютенями було взято з «Військового 
керівництва зі спуску мотузкою та скелелазіння».

Johan Skullman
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Посібник з базових тренувань у зимових умовах

ЗИМОВІ УМОВИ

Зима у Швеції триває із середини листопада до кінця 
квітня, хоча рік на рік не доводиться. Традиційно північна 
частина Швеції вважається такою, що має нормальну зимову 
погоду. Однак Швеція займає 1570 км у довжину, тому зимовий 
клімат досить варіативний – від мокрого снігу з широкою 
зміною температур у південних та центральних областях, 
до сухих, неприкритих від вітру та з постійно низькою 
температурою регіонах на півночі. Всі ці умови повинні бути 
враховані вами щодо різних особливостей навколишнього 
середовища.
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Зимові умови

Багато варіантів зимових умов 
надають можливість вам та вашому 
відділенню для практичних занять у різних 
ситуаціях. Зима може принести безліч 
труднощів для тих, хто не має відповідних 
знань, умінь і навичок. Здатність людини 
переносити холод певною мірою може 
підвищитися після акліматизації.



6

Посібник з базових тренувань у зимових умовах

Історія (18+)
Протягом історії людства вистачало воєн, що проводилися у важких 

зимових умовах. Тут можна згадати наступні кампанії, що проходили в 
місцях, що не асоціюються із зимою, снігом і температурою нижче нуля:

– У 218 р. до н.е. Ганнібал втратив майже половину своєї армії в
46000 чоловік, перетинаючи Піринеї та Альпи дорогою до долини По;

– у серпні 1718 Карл Густав Армфельт повів 10500 солдатів короля
Чарльза XII з Дуведа, Швеція, до Тронхейму, Норвегія, щоб захопити місто. 
Він зазнав поразки, і під час його відступу на початку 1719 року залишки 
армії чисельністю 5150 осіб зіткнулися з хуртовиною. Лише 1700 із них пе-
режили бурю та зуміли повернутися через гори до Швеції.

Солдати
Армфелта
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Зимові умови

Під час 1-ї світової війни 115 000 британських 
і французьких солдатів постраждали від обморожень. 
У багатьох було діагностовано траншейну стопу, що є 
результатом тривалого впливу вогкості. За 2-у світову 
близько 200 000 солдатів були скалічені обмороженням.

Іншим прикладом «зимової війни» можна 
вважати війну Йом-Кіппура 1973-го на Голанських 
висотах та Фолклендська війна 1982-го, коли багато 
британських солдатів було госпіталізовано з діагнозом 
«обмороження». Під час Війни у затоці 1991-го для ба-
гатьох солдатів спецпідрозділів стали сюрпризом бурі з 
мокрим снігом у горах біля сирійського кордону. Навіть 
наші військовослужбовці у складі багатонаціональних 
сил, наприклад, у Боснії, стикалися з важкими зимови-
ми умовами.

Під час кризи, конфлікту чи війни ви можете 
опинитися за таких самих умов, і необхідно бути 
готовими до цього.
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Посібник з базових тренувань у зимових умовах

Знання, вміння та навички
У тих різних навколишніх умовах, в яких ви 

опинитеся, пам,ятайте одну річ: саме ви відповідальні 
за те, щоб з вами та вашими соратниками було все 
гаразд. Це стосується всіх, незалежно від звання.

Щоб діяти в реальних ситуаціях, вам 
доведеться використовувати знання, вміння та 
досвід, які ви отримали під час вашої початкової 
підготовки та тренувань. Ваші знання будуть 
перевірені суворими практичними умовами. Ви 
повинні чітко усвідомлювати те, що відбувається, та 
пристосовуватися до вимог різних ситуацій в умовах 
зими.

Слухаючи людей, вже знайомих із зимовими 
умовами, ви швидше розумітимете те, що 
відбувається, і краще засвоювати інформацію.
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Зимові умови

 Як холод впливає на вас
Як ссавці люди функціонують найкраще, коли навколишня 

температура 27°C (у спокої). При цій температурі тіло не потіє і 
не тремтить, його температура є збалансованою по відношенню до 
навколишнього середовища. Температура шкіри у разі становить 
близько 33-34°C.

Тіло функціонує так, щоб підтримати постійну внутрішню 
температуру приблизно 37°C. За такої температури життєво важливі 
органи функціонують оптимально. Життєві органи функціонували 
оптимально. Зимові умови вимагають комплексу заходів для 
підтримки цієї температури. Ви повинні правильно одягнутись або 
постійно рухатися, щоб не замерзнути. Також ви повинні їсти та 
пити.

Як тіло регулює свою температуру

Тіло підтримує нормальну температуру в життєво важливих 
органах – мозку, спинному мозку, серці, легенях, печінці та нирках 
– за допомогою кровообігу, виділення поту та ознобу.

Кровообіг
Тіло підтримує свою температуру за допомогою 

кровообігу між своїм ядром та шкірою. Якщо температура ядра 
занадто висока, до шкіри спрямовується більше крові в прагненні 
охолонути і позбутися надмірної температури. Цей процес 
виразно видно, коли шкіра червоніє під час нагрівання. Шкіра 
стає білою, коли людині холодно, оскільки до неї надходить 
менше крові для підтримки нормальної температури тіла. Якщо 
так відбувається, то руки та ноги втрачають гнучкість. При 
зниженні температури рук на 15°C пальці стануть негнучкими, 
і користуватися ними ви не зможете. Ви втратите можливість 
відкрити рюкзак, розстебнути куртку, що утеплює, або поставити 
лижі.

Великі тепловтрати завжди припадають на голову людини, 
оскільки тілу необхідно підтримувати постійну температуру 
мозку. Йому безперервно потрібен кисень, щоб функціонувати, 
тому відрегулювати надходження крові неможливо.

При -10°C 50% і 75% при -20°C тепловтрат йде 
через голову людини, що не носить головного убору.
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Посібник з базових тренувань у зимових умовах

Потовиділення

При підвищенні температури тіла 
через фізичну активність або через велику 
кількість шарів одягу тіло збільшує приплив 
крові до шкіри в спробі охолонути. Якщо 
цього недостатньо, ви починаєте потіти. 
Випаровування поту потребує високої 
температури шкіри, таким чином температура 
самого тіла буде знижуватися.

Випаровування зі шкіри відбувається 
постійно, навіть у холодну погоду. Близько 0,5 – 
1 л води людина втрачає у вигляді випаровування 
щодня. У процесі важкої фізичної роботи через 
випаровування може бути втрачено до 4-х літрів 
рідини на годину.

Якщо є ризик спітніти, одяг повинен бути 
підібраний так, щоб позбавити вас надлишкової 
високої температури.

Провітріться...

• Розстебніть комір куртки
• Зніміть рукавиці або рукавички.
• Ненадовго зніміть кепку або шолом.
• Розстебніть блискавку на ширинці 
(?! Unzipping your fly).

Озноб

Озноб – це мимовільне скорочення м,язів 
з підвищення температури тіла. Він починається 
повільно і досягає піку у коливаннях всього тіла. 
Озноб – захист організму від охолодження, і це 
сигнал, що ви повинні щось змінити у своєму 
житті: одягти теплий одяг, зробити інтенсивні 
фізичні вправи, увійти в тепле приміщення або 
з,їсти/випити щось тепле.
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Зимові умови

Як вітер впливає на вас

Коли немає вітру, і ви не рухаєтеся 
занадто багато повітря навколо вашого тіла 
нагрівається і створює подобу захисного 
бар,єру від холоду. Однак за сильного вітру 
цей бар,єр просто здуває. Від наявності/
відсутності вітру та його швидкості 
залежить збільшення тепловтрат тіла 
за рахунок конвекції. У таблиці нижче 
показано вплив вітру на незахищену шкіру 
за різних температур.

Як волога та вогкість впливають на вас
Обмороження часто відбуваються 

через вологий або вологий одяг і можуть 
статися навіть при температурі вище 0°C.

Вологіше повітря завжди 
відчувається холоднішим, ніж сухе, 
навіть якщо температура – та сама. Це 
викликано тим, що тіло втрачає більше 
тепла за рахунок того, що теплопровідність 
молекул води вища за молекули повітря. У 
Гетеборзі на півдні Швеції -10°C здасться 
вам холоднішим, ніж -10°C в Арвідсьяурі 
на Півночі, тому що волога в морському 
повітрі Гетеборга охолоджує тіло легше, 
ніж сухе повітря Арвідсьяура.

Увага!

Ризик обмороження 
зростає, якщо погода 
вітряна. Він також 
збільшується зі збільшенням 
швидкості вітру.

Як тіло втрачає тепло

Відсоток тепловтрати тіла 
варіюється в залежності від 
зовнішніх умов: наскільки 
вітряно, як ви одягнені, чи 
стоїте ви, чи лежите в снігу, 
закопавшись по вуха.

Тіло втрачає тепло через:

- Теплопровідність
Тепло передається від 

більш нагрітих ділянок до 
менш

- Випромінювання
Особливо з частин тіла, не 

захищених одягом

- Конвекція (вітер)
Холодне повітря вступає 

в контакт з тілом і «краде» 
тепло (особливо при дуже 
сильному вітрі та відсутності 
вітрозахисного одягу)

- Випаровування
Так само тепло губиться з 

вологою, що видихається, і 
через піт

______________________
______________________
______________________

Чим довше тіло піддається 
впливу надмірно низької 
температури, вітру та 
вогкості, тим більший ризик 
обмороження.
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Посібник з базових тренувань у зимових умовах

Бойові дії у холодних умовах – 
базові знання

Фізичний стан

Знаходження у хорошому фізичному стані – нагальна 
необхідність підтримки бойової роботи взимку. Ваша фізична 
підготовка має зосередитися на м,язовій витривалості та 
стійкості. Зимова акліматизація та стійка мотивація - також 
важливі фактори, що впливають на бойову роботу.

Слід мати на увазі, що куріння та пиття алкоголю значно 
зменшують ваші фізичні можливості.

Рідини

Нормальне щоденне споживання рідини має становити 
3 літри. Цей обсяг збільшується взимку через втрати води 
з диханням. Ви також втрачаєте вологу, коли ваше тіло 
намагається нагріти і зволожити сухе холодне повітря, яке ви 
вдихаєте. Тому взимку денна норма має становити 4-5 літрів 
рідини.

Рідини, які ви п,єте, також повинні містити вуглеводи. 
Наприклад, декстроза дозволяє тілу краще засвоювати рідину. 
Постарайтеся, щоб те, що ви п,єте, було температурою хоча б 
20°C. Завжди, коли можливо, вода повинна братися з чистої 
та проточної водойми. Часом вам доведеться плавити сніг – 
переконайтеся, що він чистий та незаражений.

Сніг пористий містить багато повітря. Якщо доведеться 
розтоплювати його, щільно утрамбуйте його в посуд.

Щоб не дати замерзнути рідини у пляшці або термосі, 
зверніть увагу, як ви їх зберігаєте. При дуже низьких 
температурах може бути необхідним розмістити вашу ємність 
під камуфляжною курткою, біля тіла. Наприклад, пляшку 
можна переносити на ремені навколо шиї.

Увага!
Випивайте по 4-5 літрів води на день
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Зимові умови

Коли ваше тіло остигає, воно збільшує виведення 
рідини шляхом збільшення об,єму сечі (холодовий діурез). 
Кровообіг, концентруючись у ядрі тіла, посилає сигнал у 
нирки необхідність звільнитися від надлишку рідини. Тому 
вам доводиться бігати у кущі частіше.

Переконайтеся, що ви п,єте достатньо шляхом перевірки 
кольору сечі. Якщо вона темна, потрібно пити більше. Якщо 
світла та прозора – тіло отримує достатньо рідини.

Обережно!
Темна сеча є ознакою зневоднення.

Пам,ятайте...
• Пийте помалу, але часто!
• Випивайте 4-5 літрів води на день!
• Пийте тепле!
• Не вгамуйте спрагу, поїдаючи сніг!
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Посібник з базових тренувань у зимових умовах

Дієта

Взимку важливо їсти продукти високої харчової цінності, 
яка забезпечить багато енергії, необхідної для витривалості. 
Зима ваша потреба в калоріях становить 15 000-30 000 кДж на 
добу. Коли ви втомлюєтеся, це перекушуєте всухом,ятку або їсте 
незбалансовану їжу. При цьому ви не отримуєте енергії, необхідної 
для подолання напруги та труднощів, з якими ви стикаєтеся під час 
навчання. Їжа має складатися з 60% вуглеводів, 30% жирів та 10% 
білка. Щоб отримати цей набір, ви повинні завжди їсти всю брукву, 
яку ви видали. Збільшення обсягу жирів та зменшення вуглеводів 
у довгостроковій перспективі будуть вигідні за холодної погоди. 
Запаси енергетичних батончиків, горіхів та родзинок у вас у кишені 
дадуть вам додаткове джерело енергії, коли він знадобиться.

Завжди грійте свою їжу, оскільки поїдання заморожених 
продуктів може призвести до проносу і судом. Також поїдання і 
перетравлення різних льодяників вимагають багато енергії, і ви 
ризикуєте втратити необхідне тепло тіла.

Одяг та екіпірування

Щоб перебувати та працювати у зимовому оточенні, важливо 
зрозуміти можливості та обмеження людського тіла. Умови для 
виживання взимку ґрунтуються на наявності правильного одягу 
та екпірування, оскільки людям більш комфортний тропічний клі-
мат. Одним із прикладів можливостей адаптації до надзвичайних 
температур є здатність інуїтів жити в областях із надзвичайним 
холодом та вогкістю.

Принципи носіння зимового одягу і те, як ви його 
використовуєте, дуже важливі. Мало того, що одяг захищає 
від холоду та вологи, він також повинен вирішувати проблему 
потовиділення при перегріві. Розуміння можливостей одягу 
та екіпірування полегшить імпровізацію – альтернативні та 
тимчасові рішення, як часто виявляється, будуть важливими при 
пошкодженні або недоступності стандартного екіпірування.

Досвід показує, що 30% ефективності солдата залежить від 
одягу та іншого екіпірування. Інші 70% залежать від можливості 
використання його знань та досвіду, особливо в зимових умовах.
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