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ВПЛИВ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ УМОВ НА РОЗВИТОК 

РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

 

Розширення спектру рекреаційної діяльності, збільшення її масштабів, 

залучення в рекреаційний комплекс нових територій потребують науково 

обґрунтованої оцінки природного рекреаційного потенціалу території. 

Особливо це стало важливо в останні роки, коли процеси в світовій туристичній 

галузі здобули глобального характеру. 

Існуюча природна диференціація рекреаційного простору, з одного боку, 

створює умови для реалізації різноманітних рекреаційних потреб 

відпочиваючих, а з іншого, змушує організаторів відпочинку враховувати 

інформацію о різноманітних якостях природних компонентів для ефективної та 

безпечної організації рекреаційної діяльності та стабільного розвитку 

рекреаційної території. Тому природні регіональні властивості ландшафту 

завжди були об'єктами рекреаційних досліджень як складова частина 

рекреаційної системи та одна з основ її функціонування. 

Отже, мета дослідження полягає в розкритті особливостей впливу 

геоморфологічних умов на розвиток рекреаційних ресурсів Херсонської 

області. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити морфологічні особливості Херсонської області; 

2. Дослідити особливості рекреаційного потенціалу Херсонської 

області; 

3. Визначити зв'язок між геоморфологічною будовою області та 

розвитком рекреації на даній території. 

Природні особливості Херсонської області визначаються розташуванням 

її на півдні України в межах степової зони Східно-Європейської рівнини. 



Територія області простягається з заходу на схід на 258 км, з півночі на південь 

– майже на 180 км 12, С. 30-31. 

Геоморфологічна будова території, на якій розташована Херсонська 

область, склалася під впливом ендогенних і екзогенних чинників. У загальному 

плані геоморфологічної будови, область - слабохолмиста рівнина, характер 

розчленовування якої обумовлений геологічною будовою і тектонікою. 

 

Рис. 1 Геоморфологічна будова Херсонської області [6, С. 24]. 

Особливої уваги заслуговують Дніпровські плавні, Олешківські піски та 

прибережні території. 

Нижній Дніпро являє собою 100-кілометрову ділянку річки, що включає 

дельту, шириною до 12 км, і пригирлова ділянка (від створу м. Херсона до 

Каховської греблі), шириною до 4 км. Дельта Дніпра має площу 350 кв. км. 

Саме тут густа мережа водних шляхів, сотні проток, приплив, рукавів 

утворюють унікальний природний ландшафт - Дніпровські плавні [1]. 

Утворення заплави нижнього Дніпра від міста Запоріжжя до Малих Гирл 

Херсонської області вчені відносять до періоду останнього зледеніння (20–25 

тисяч років тому), коли Чорне море було відокремлено басейном і рівень води в 

ньому був на 30–40 м нижчим від сучасного. В цей час річкою Дніпром і була 

вирита та велика угловина, яку займали плавні – глибиною більше 100 метрів, 

довжиною понад 100 кілометрів і шириною до 20–25 кілометрів. Складові 

гірські породи Дніпровських плавнів – алювіальні (річкові) відклади, що 

підстилалися кристалічними давніми породами докембрію. Дніпровські плавні 

являли собою надмірно зволожену терасу долини річки.  



В липні 1955 року нижня течія Дніпра вище острова Козацького 

(Бериславський район, Херсонська область) була перекрита греблею Каховської 

гідроелектростанції. В результаті створення підпори водою була заповнена 

заплава річки Дніпро - виникло Каховське водосховище. Каховське 

водосховище стало частиною проекту дніпровського каскаду рукотворних 

морів. В процесі створення моря в Херсонській області знищені 257 тисяч 

гектарів дніпровських плавнів. Залишилося плавнів лише всього 42 тисячі 

гектарів 1. 

Олешківські піски — піщаний масив (арена), розташований за 30 км на 

схід від міста Херсон у Цюрупинському районі, біля узбережжя Чорного моря. 

У діаметрі мають розмір близько 15 км, та складені із безмежних барханів 

(«кучугурів»), висотою близько 5 м, давніх піщаних алювіальних відкладень 

Дніпра [3].  

 

Рис. 2 Олешківські піски. 

Площа, зайнята пісками, мабуть, була на початку лісостеповим 

простором з одноманітним слабо горбистим рельєфом окремими голими 

горбами і грядами, великими котлованами і глибшими сагами. 



Наявність в археологічних розкопках серед Олешківських пісків 

предметів матеріальної культури людини різних епох - від палеоліту до 

середньовіччя - дозволяє зробити висновок про те, що територія була заселена у 

минулому щільніше, ніж нині. На цій підставі робиться укладення, що вона 

була покрита лісом. По пагорбах тіснився деревостій борового типу в 

основному з сосни звичайної. Ліс ріс в улоговинах і навколо саг, був змішаним 

з переважанням листяних видів дерев і чагарниковим підліском. Людина, 

захищаючись від вітрів, влаштовувала свої житла в улоговинах і густіших 

куртинах лісу [7]. 

Легкий механічний склад грунтів, посушливий і вітряний клімат 

викликали знищення рослинності під впливом тварин, діяльності людини і 

інших причин. 

Берегові геоморфологічні процеси прибрежної зони Херсонської області. 

Серед чималої кількості екзогенних процесів формування рельєфу, не існує 

виразнішої локалізації сфери їхньої діяльності, ніж приклад берегових 

геоморфологічних процесів. Вони чи не повністю пристосовані до берегової 

зони морів та океанів. Берегова лінія, берег, берегова зона є саме тими 

поняттями, де відбувається специфічне руйнування, перенесення зруйнованого 

матеріалу гірських порід і їхнього відкладення, тобто, виявляється триєдина 

сутність процесів та інші закономірності перебігу своєрідного генетичного типу 

процесів формування рельєфу – берегових. Берег виступає в даному випадку як 

генетична категорія походження зазначених процесів [2]. 

Берег – це вузька смуга взаємодії моря і суші, в межах якої поширені 

форми рельєфу, що утворюються хвилями і хвилеприбійним потоком за 

сучасного стану рівня моря. Він формується як субгоризонтальна поверхня, 

вироблена хвилями і прибоєм [5]. 

Залежно від зміни гідродинамічних і гідрологічних умов швидкість 

переміщення наносів у межах берегової зони на певній ділянці берега може 

зменшуватися або цілком припинятися. Надлишок наносів залишається не 

переміщеним і вони починають відкладатися, спричинюючи наростання берега 



або обміління дна. Отже, припинення переміщення мас відкладів і їхнє 

накопичення на будь-якій локальній ділянці спричинює до утворення 

різноманітних акумулятивних форм берегової зони.  

Акумулятивні форми рельєфу - форми рельєфу, які утворилися в 

результаті накопичення перенесених водою, вітром, льодом рихлих наносів : 

рівнини, шлейфи, плащі, дельти, вали, пагорби, рідше високі гори. Серед 

морських акумулятивних форм рельєфу розрізняють наступні: берегові вали, 

пляжі, прибережні рівнини. Вони зазвичай корелятивно пов'язані з формами 

денудацій, за рахунок руйнування яких виникли. 

При затопленні низовин початковий берег може бути мілким на всьому 

своєму протязі. В цих умовах утворюється вирівняний акумулятивний берег, 

облямований береговим баром. Прикладом може служити береговий бар – 

острови Джарилгач і Тендрівська  коса, які утворені на південній околиці 

Кінбурського півострова. 

Джарилгач (у перекладі з тюркської «обпалені дерева») — острів у 

Каркінітській затоці Чорного моря. Найбільший острів України та Чорного 

моря 8.  

Абразія (розмив берегів) - один з найбільш руйнівних і збиткотворних 

геологічних процесів, широко розповсюджених в межах Херсонської області. 

Абразії зазнає берегова смуга морів та лиманів довжиною більше 80 км та 245 

км берегової смуги Каховського водосховища. Це - смуга морського узбережжя 

на правому березі Дніпровського лиману, півострів Станіслав (26 км), частина 

узбережжя моря між с. Лазурне та с. Залізний Порт (25 км), від м. Генічеськ до 

межі з Запорізькою областю на березі Утлюцького лиману (30 км). 

Особливості рекреаційного потенціалу Херсонської області. Херсонська 

область має вихід до Чорного моря, налічуючи понад дві сотні кілометрів 

сонячного узбережжя з прекрасними пляжами і добре розвиненою курортною 

інфраструктурою. Мальовничі затони Дніпра, лісові угіддя здавна до вподоби 

мисливцям і рибалкам, прибічникам вітрильного спорту і просто мандрівникам. 



Подорож по численних протоках і рукавах річки Дніпро дуже 

захоплююче (Дніпровські плавні). Між Голою Пристанню і Чорним морем 

височіють бархани нижнеднепровских пісків (Олешківські піски). Здолавши ці 

піщані простори, безкрайні поля пшениці і соняшнику, Ви потрапляєте в 

курортну зону відпочинку Голопристанского району Херсонської області - села 

Залізний Порт і Більшовик [10]. Для відпочинку на Чорному морі і 

оздоровлення рекомендується використати і чорноморсько-азовські озера. А 

тепер розглянемо детальніше деякі рекреаційні об'єкти. 

Нижньодніпровский національний природний парк. Це третій в Європі 

природний об'єкт такого типу і такого розміру - тис. гектар. Сотні озер, проток, 

лиманів, "планів". Рибальство у тому числі підводне на двометрових сомів, 

чарівні пісні солов'їв, запашна рибальська юшка, усе це надовго запам'ятається. 

Тут можна полювати на фазанів, качок, кабанів, вчинити похід на туристичних 

байдарках від м. Каховки до гирла Дніпра [8]. 

В усій Європі не знайти такої надзвичайної місцевості, як херсонські 

плавні. Річкові протоки, немов лабіринти, в'ються, відводячи від цивілізації і 

занурюючи в чудовий світ пониззя Дніпра. Тут є дивовижні рослини, цікаві 

птахи і дивовижні тварини.  

Олешківські піски. Одні люди перетворили ці степи в пустелю, а інші, 

зупиняючи пустелю, посадили тут найбільші у світі штучні ліси. 

Пісок дуже дрібний і легкий, іноді можна спостерігати порівняно високі 

смерчі. У Олешківській пустелі, як деякі її називають, є - оазис. У яру росте 

сосновий гайок, і є озерце з чистою водою. 

Є туристичні фірми, які організовують активні 2-3 денні тури по 

Олешківськім піскам. 

 «Олешківські піски» — це також національний природний парк, 

розташований на місці однойменного піщаного масиву на території 

Цюрупинскиого району. 

Природний парк був створений 23 лютого 2010 року згідно з указом 

Президента України Віктора Ющенка № 221/2010 з метою збереження, 



відновлення і раціонального використання типових і унікальних степових і 

водних природних комплексів Придніпров'я, що мають важливе 

природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне і оздоровче значення 11. 

Серед найважливіших водних рекреаційно-туристичних ресурсів 

виділяють моря: Чорне і Азовське з характерними для регіону піщаними 

пляжами. Особливу цінність мають піщані коси з чудовими пляжами: 

Кінбурнська, Тендрівська (Чорноморський заповідник), Джарилгач, Арабатська 

Стрілка, Бирючий острів. Дно моря переважно рівне, з повільним зростанням 

глибини, у прибережній частині вкрито піском з черепашкою, що сприяє 

розвитку дитячої рекреації. 

У східному напрямі від Лазурного, 27-ми кілометровою стрілою пролягла 

коса і острів Джарилгач. Його назва в перекладі з тюркського означає "острів 

обпалених дерев", а в 15 столітті італійські мореплавці називали його "Ізольда 

Роса" або "Рожевий острів". Але, як би то не було, сьогодні це - острів 

надзвичайного відпочинку [4].  

Геоморфологічна будова Херсонської області дуже різна. На це вплинули 

різноманітні чинники. Але вона не існує сама по собі, а має не абиякий вплив, в 

першу чергу, на суспільне життя. Однією зі сфер цього життя опинилась 

рекреація. 

Сотні й тисячі людей шукають, знаходять і обирають місця відпочинку 

для себе і своїх рідних. 

Певна частка людей для свого відпочинку обирають саме 

геоморфологічні утворення. Тобто, деякі геоморфологічні об’єкти, в той самий 

час, стають рекреаційно-туристичними зонами. 

Так, наприклад, Дніпровські плавні, що утворилися внаслідок 

алювіальних відкладень, слугують гарним місцем відпочинку. Тут можна 

побачити Херсонську Венецію, різноманітні флору та фауну та навіть 

порибалити. 

Унікальні Олешківські піски – піщаний масив, складений з безмежних 

барханів, давніх піщаних алювіальних відкладень Дніпра – приваблюють 



туристів, які бажають відокремитись на деякий час від міського життя, та 

відчути нових вражень, побачити пустелю не виїжджаючи з Європи. 

Морське узбережжя, чисельні пляжі, коси також є зоною відпочинку. 

Морське узбережжя України має дуже великий рекреаційний потенціал і, за 

підрахунками деяких фахівців [13], з урахуванням екологічно допустимого 

використання узбережжя можна досягти рекреаційного забезпечення близько 

60 млн. чоловік. Розвиток курортно-рекреаційної сфери на узбережжях 

неможливий без наявності пляжів. Проте, в останні десятиліття, посилилися 

процеси розмиву берегів, що привело до скорочення ширини пляжів і втрати 

цінних рекреаційних територій.  

Процеси абразії пов'язані з багатьма природними і антропогенними 

чинниками, в число останніх входить і дія рекреаційної діяльності.  

На основі даного дослідження, можна зробити наступні висновки: 

1. Геоморфологічна будова території, на якій розташована Херсонська 

область, склалася під впливом ендогенних і екзогенних чинників. Дніпровські 

плавні – вирита угловина річкою Дніпро,складені алювіальними відкладами. 

Олешківські піски — піщаний масив (арена) давніх алювіальних відкладень 

Дніпра. Пляжі, коси – акумулятивні форми рельєфу. 

2. Херсонська область має вихід до Чорного моря, налічуючи понад дві 

сотні кілометрів сонячного узбережжя з прекрасними пляжами і добре 

розвиненою курортною інфраструктурою. Мальовничі затони Дніпра до 

вподоби мисливцям і рибалкам, прибічникам вітрильного спорту і просто 

мандрівникам. А між Голою Пристанню і Чорним морем височіють бархани 

нижнеднепровских пісків (Олешківські піски). 

3. Геоморфологічні об’єкти, такі як Дніпровські плавні, Олешківські 

піски, морське узбережжя Херсонської області, в той самий час виступають 

рекреаційними зонами. 

Також було з'ясовано, що процеси абразії призводять до зменшення, а у 

багатьох випадках і до зникнення багатьох пляжів і територій, придатних для 

рекреації. Як відомо, відступання берегової лінії пов'язане з багатьма 



природними і антропогенними чинниками. У число останніх входить і 

рекреаційна діяльність. 

Рекреаційна діяльність, з одного боку, завдає збитку ландшафту, але, з 

іншого боку, розвиток рекреаційної діяльності вимагає збереження даних 

територій. Отже, за рахунок прибутків від рекреаційної діяльності необхідно 

проводити певні заходи по збереженню природних обєктів. 
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