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Першочергові заходи щодо оптимізації екологічного стану міста 
Херсона повинні включати: 

• припинення подальшого нарощування потужностей 
екологонебезпечних виробництв; 

• тимчасову заборону відведення нових земель під будівництво 
нових підприємств; 

• впровадження нових технологій зберігання та поховання 
твердих токсичних відходів, які не можуть бути повторно використані; 

• збільшення обсягів фінансування на екологічні програми; 
• забезпечення обов’язкової екологічної освіти керівників 

приватних підприємств; 
• підготовка високоосвічених екологічних кадрів на базі вищих 

навчальних закладів м. Херсона.  
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ЛЬОДА О. М. 

РЕКРЕАЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
ЗАПРОПОНОВАНОГО НПП «ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ» 
На Херсонщині знаходиться унікальний витвір природи, 

найбільший піщаний масив на Європейській частині континенту. Тут у 
радіусі 100 км розташовані ліси та пустеля, а трохи далі річка і море. Це 
місце, яке не може не приваблювати вчених. Тому дуже важливо 
ознайомитись з можливостями рекреаційного використання 
запропонованого НПП ”Олешківські піски “. Для досягнення мети слід 
вивчити географічні передумови для рекреаційного використання НПП 
“Олешківські піски”; виявити фактори стимулятори та дестимулятори 
рекреаційного використання території; дослідити рекреаційний 
потенціал території. 

Ділянки запроектованого національного природного парку 
«Олешківські піски» мають значний рекреаційний потенціал місцевого 
та загальнодержавного значення: унікальні дюнні ландшафти, які іноді 
називають «Олешківською пустелею» та штучні лісові насадження, 
наявність лісництв, мисливських господарств, озерних комплексів в 
урочищі «Буркути», пам’яток природи, тощо. Це дозволяє комплексно 
розвивати види рекреаційного господарства як 
загальнореспубліканського, так і місцевого значення: мисливство та 
рибальство, збирання грибів, ягід, лікарських рослин, екскурсій до лісі та 
незакріпленим піскам. 

Значний рекреаційний потенціал створюють потужні лісові 
насадження як нетипові для степової зони (наприклад, частка лісів 
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Цюрупинського району складає 26,2% від загальної площі). На фоні 
загальної лісистості 3,4%, рекреаційна роль лісів у регіоні підвищується. 

За концентрацією та різноманітністю історико-культурних 
рекреаційних ресурсів у Херсонській області Цюрупинський і 
Голопристанський райони, де знаходиться запроектований 
національний природний парк «Олешківські піски» відносяться до групи 
районів з найбільш значними та різноманітними ресурсами [3,ст. 42-48]. 

Природним ресурсом є клімат. Температурний режим та кількість 
опадів відповідають напівпустелям. 

Пожежа, яка сталася 21 серпня 2007 року зіграла велику роль у 
погіршені становища щодо формування на території рекреаційного 
комплексу і призвела до невизначеності стану та майбутнього території 
насадженнь та збереження цінності НПП «Олешківські піски». 

Функціонування Національного природного парку “Олешківські 
піски” буде сприяти збереженню біологічного та ландшафтного 
різноманіття та забезпеченню рекреаційного розвитку регіону [2,ст. 43-
44]. 
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ГЕОГРАФИ ПРО ГЕОГРАФІВ 
Географія – для нас це не просто спеціальність, це покликання... 

Безумовно, географія студентів спеціальності «Географія» цікавить нас 
не тільки як викладачів, а ще й в просторовому аспекті. Нагадаємо, 
просторовий аналіз кількості студентів-географів, що навчаються в ХДУ, 
цілком відповідає предметно-об’єктній сутності суспільної географії [2] і 
тому, безумовно, може (і повинен) бути предметом дослідження. 

Аналіз абсолютних показників кількості географів ХДУ показав, 
що батьківщиною більшості з них є Херсонська область (98 студентів), з 
інших областей відповідно: Миколаївської – 8, Одеської – 2, Вінницької 
– 1. Крім того в межах Херсонської області також простежується значна 
територіальна диференціація. Тому, нами була проведена типізація 
адміністративних одиниць (АТО) Херсонської області за кількістю 
студентів-географів ХДУ (рис. 1).  


