
Еколого  пізнавальний туристичний 

маршрут скала «Баби» 

Одноденний 

Найвища точка маршруту 1750 м над р.м. 

Загальна протяжність – 30км 

Складність маршруту – середня 

Маршрут до скал «Баби» розташований на 

високогірних масивах Чивчинських гір, де знаходяться 

цілий ряд особливо цінних  лікарських трав, та є 

унікальною пам’яткою природи України. Він бере 

початок з присілка Перкалаба  Голошинської сільської 

ради. До Перкалаби можна доїхати автомобільним 

транспортом. Звідси мимо кляузи «Рудольфа» наш 

маршрут продовжується  до діючої полонини 

Прелучний, де можна скуштувати та придбати 

молочну продукцію власного виробництва газди  

Губчука Степана Степановича , який веде на цій 

полонині свою господарку. 

Далі підходимо до полонини  Палениця, яка є 

найвищим плоскогір’ям або  найбільшим 

високогір’ям в Україні, висота її над рівнем моря 1750 

метрів. З полонини Палениця відкривається 

прекрасна панорама Румунських гір. 

З Палениці ми  вирушаємо, біля  контрольно – 

пропускної  смуги  кордону України зРумунією, 

до урочища Балтагура. Саме звідси ми підходимо до 

основної мети нашого маршруту скал  «Баби». 

Скала «Баби  це частина вертикальних кам’яних 

скель висотою до 1012 метрів, і периметром до 30 

метрів. 

Ці камені розташовані на горі Команова, біля самого 

кордону України з Румунією, висотою 1731 метрів над 

рівнем моря. 

Слід зазначити, що саме тут, на території північно

східних схилів гори Коман та гори Команова бере 

початок  легендарна та оспівана у піснях гірська річка 

Верховинської Гуцульщини – Чорний Черемош. 

Існує припущення, що назва «Баби» пов’язана з 

традицією релігійного паломництва давніх гуцулів в 

дохристиянський період. На території Чивчино  

Гринявських гір  існує кілька  дохристиянських 

святилищ під назвою „Баби”.Будучи  Священними  

для гуцулів вони  й до сьогодні  залишаються 

найбільш  популярними,  як  серед  туристів,  так  і  

серед  місцевих  жителів цього краю, що кожного  

року,  в  час  Купальських  свят,  здійснюють  своє  

«паломництво»  до  цих місць, збираючи  цілюще  

карпатське  зілля  та шукаючи  магічну квітку папороті. 

Мабуть це й є той унікальний феномен живого 

відголосу  язичницьких  часів.  

Звідси ми можемо побачити, що поблизу, на 

території сучасної Румунії є також урочища які носять 

назву „Баби” та „ВаляБаби”, що потребують вже 

спільного наукового дослідження, яке може відбутися 

у рамках транскордонного співробітництва 

Національного природного парку „Верховинський” із 

природним резерватом Мараморошського повіту 

Румунії. 

А ще як згадують старожили,  вони немов 

магнітом притягують блискавку, яка завжди в 

грозову погоду вдаряється в скали, що не може не 

зачаровувати. Зі скал відкриваються піки 

Румунських хребтів. Під скелею – прикордонні 

стовпчики державного кордону. Відчувається 

особливість цього місця. Тут можна постояти на 

тому самому місці, що на мапах позначається 

жирною смугою і відділяє Україну від Європи.  

  Краєвид захоплюючий… 

Біля скал можна влаштувати табір, пообідати, 

помилуватися та поспостерігати за рослинним та 

тваринним світом.  

Після огляду скал, навколишніх краєвидів та 

відпочинку, вирушаємо до урочища Перкалаб, де і 

завершується наш маршрут. 



Схема еколого – пізнавальної стежки 

Скала «Баби»
ШАНОВНІ ТУРИСТИ!

Подорожуючи еколого – пізнавальними стежками, не 

забувайте дотримуватись правил на територіях 

природно – заповідного фонду НПП «Верховинський», 

де забороняється: 

Відхилення від маршруту. 

1. Пошкодження об’єктів живої і неживої 

природи. 

2. Розведення вогнищ в не відведених для цього 

місцях. 

3. Рубка і пошкодження дерев,кущів, зривання 

квітів, збір лікарських рослин. 

4. Полювання на тварин,руйнування місць їх 

проживання. 

5. Перебування з вогнепальною зброєю. 

6. Засмічення території побутовими відходами. 

Будь – ласка, виконуйте вимоги, викладені в 

попереджувальних написах, плакатах, знаках 

маркування. 
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«ВЕРХОВИНСЬКИЙ»

Перкалабське ПОНДВ 

Еколого – пізнавальна стежка 

СКАЛА «БАБИ»

Легенди, таємниці давнини, 

Донесемо прийдешнім – знають хай вони. 


