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ЛІСОВІ МАСИВИ БОГАТИРСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ЯК ЛІСОКУЛЬТУРНІ ЛАНДШАФТИ 
ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Дослідження лісових масивів степу України здійснювались вченими-біологами у 
60 – 80-і рр. ХХ ст. з метою встановлення видового складу та бонітету лісових насаджень і їх 
фауни. Вчені-географи, особливо ландшафтознавці, даній проблемі практично не приділяли 
уваги, у зв’язку з чим дана стаття є актуальною з ландшафтознавчих позицій. Дослідження 
лісових масивів півдня України, зокрема і лісових масивів Богатирського лісництва, дають 
змогу більш ефективно підійти до створення сучасних лісових насаджень з метою збережен-
ня ґрунтових ресурсів, а також відновлення і примноження біологічних та рекреаційно-турис-
тичних ресурсів території.

Дослідження лісових масивів Богатирського лісництва розпочинаються у 1950 р. науко-
вою експедицією під керівництвом О. Л. Бельгарда [3]. Експедиція вивчала лісові масиви, 
підпорядковані Мелітопольському лісгоспу, до якого належать Алтагирський і Радивонів-
ський. Дослідження були спрямовані на вивчення ґрунтового покриву, рослинного та тварин-
ного світу, кліматичних особливостей території і послугували основою для обґрунтування 
лісорослинних умов штучних лісів степової зони України. Варто зазначити, що комплексна 
наукова експедиція під керівництвом О. Л. Бельгарда найбільш повно вивчила лісові масиви 
і в подальшому подібних досліджень не проводилося, тому дослідження лісових масивів Бо-
гатирського лісництва є актуальним, своєчасним і суттєво доповнює попередні дослідження.

Алтагирський лісовий масив – зоологічний заказник загальнодержавного значення 
з 1974 р. Алтагирський ліс входить до складу Богатирського лісництва і перебуває у під-
порядкуванні Державного підприємства «Мелітопольське лісомисливське господарство». 
Створення лісового масиву пов’язане з іменем видатного українського лісівника П. М. Си-
вицького, який у 1899 р. висадив перші саджанці дерев. Ліс займає площу 1100 га і виконує 
важливу ґрунтозахисну функцію – затримання рухливих пісків. Алтагирський лісовий масив 
знаходиться у Якимівському районі Запорізької області в однойменному урочищі на правому 
березі Молочного лиману Азовського моря. Східною межею лісництва виступає берегова 
лінія лиману, яка є досить нестійкою внаслідок затоплення чітко вираженої прилиманної 
тераси під час коливань рівня води у лимані й Азовському морі. Північна, західна та південна 
межі Алтагирського лісу не мають природних кордонів бо розташовані на рівнинному плато і 
відмежовуються від сусідніх територій антропогенними утвореннями – польовими дорогами 
та кордонами населених пунктів [1].
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У геоморфологічному відношенні територія лісового масиву різко розмежовується на 
три нерівні частини: невелику ділянку представлену крутим схилом у берегів Молочного ли-
ману, розміщену на північному сході території лісництва, і основну частину, розташовану на 
підвищеному плато і вододільній рівнині. Таким чином, на території Алтагирського лісу чітко 
вирізняються три типи місцевостей – схиловий, плакорний і вододільний. В свою чергу, ці 
ландшафтні структури мають свої відмінності. У деревостані: акація біла, гледичія звичайна, 
сосна звичайна, дуб звичайний, ясен звичайний, шовковиця біла, шовковиця чорна. У при-
лиманній частині поширені тамариск і маслинка вузьколиста. Трапляються види, занесені 
до Червоної книги України: цимбохазма дніпровська, астрагал шерстистоквітковий та ковила 
Лессінга. З тварин водяться сарна європейська та заєць-русак. Є свиня дика, лисиця, куниця 
кам’яна. Гніздиться багато птахів, зокрема шуліка чорний, яструб великий, пугач (занесений 
до Червоної книги України), тулес, пісочник великий, турухтан, ходуличник, кульон великий, 
мартин звичайний та малий, морський голубок, чорний та білокрилий крячки, норець чорно-
шиїй, лебеді – шипун та кликун, гуска сіра, гоголь, крех середній та великий та ін.

Радивонівський лісовий масив – лісовий заказник загальнодержавного значення з 28 
жовтня 1974 р. Площа природоохоронної території 370 га. Заказник створено з метою збе-
реження та охорони лісових насаджень, штучно створених на початку ХХ ст. (1903 р.), які 
мають велике ґрунтозахисне значення і наукову цінність, а також є середовищем перебу-
вання і розмноження багатьох видів тварин. Знаходиться у Якимівському районі Запорізь-
кої області, біля с. Радивонівка між правим берегом Молочного лиману та пригирловою 
частиною р. Тащенак. Східною межею лісництва виступає берегова лінія лиману, північна 
та західна частина не мають природних кордонів й розташовані на рівнинному плато і від-
межовуються від сусідніх територій антропогенними утвореннями – польовими дорогами, 
сільськогосподарськими полями та кордонами населених пунктів. Південно-західна частина 
Радивонівського лісового масиву обмежена руслом р. Тащенак, а південна терасованим 
схилом. Перебуває у межах Богатирського лісництва квартали 76-91, квартал 92 виділи 1-4, 
квартали 94-97, квартал 98 виділи 1-3, квартали 99-108 і користуванні Державного підприєм-
ства «Мелітопольське лісомисливське господарство» [2].

У геоморфологічному відношенні територія лісового масиву різко розмежовується на 
чотири нерівні частини: заплаву, невелику ділянку представлену крутим схилом, розміще-
ному на сході і півдні території лісництва та основну частину, розташовану на підвищеному 
плато і вододільній рівнині. Таким чином, на території Радивонівського лісу чітко вирізняють-
ся чотири типи місцевостей: заплавний, схиловий, плакорний і вододільний, які мають свої 
ландшафтні відмінності й специфічні лісорослинні умови. На окремих ділянках зростають 
чисті та змішані соснові ліси з домішкою листяних порід, на інших переважають дуб звичай-
ний, клен польовий, горіх волоський, акація біла. З тварин водяться лисиця, куниця кам’яна, 
заєць-русак, козуля європейська, свиня дика, багато птахів.

В результаті ландшафтного аналізу лісових масивів Богатирського лісництва виділено 
заплавний, надзаплавно-терасовий, схиловий, плакорний і вододільний типи місцевостей, 
кожному з яких відповідають належні їм типи лісокультурних урочищ. Найбільш складною є 
ландшафтна структура Радивонівської натурної ділянки, де прослідковується весь комплекс 
типів місцевостей. На початку ХХІ ст. майже усі лісокультури не відповідають своїм місцез-
ростанням. Здебільшого вони представлені листяними породами: дубом звичайним, ясенем 
звичайним і зеленим, каркасом західним, акацією білою, акацією жовтою, маслинкою вузь-
колистою і сріблястою, скумпією звичайною, різними видами тополь (Боллє, пірамідальна, 
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канадська), дикими плодовими; серед хвойних: сосна кримська та звичайна, ялівець звичай-
ний і вергінський, ялина європейська.
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РОЛЬ ТУРИЗМОЗНАВСТВА ТА КРАЄЗНАВСТВА У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ «ОРГАНІЗАТОРІВ ПОДОРОЖЕЙ (ЕКСКУРСІЙ)»

Туристичний бізнес є однією з найбільш прибуткових сфер економічної діяльності лю-
дини. Згідно з офіційною статистикою Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) після 
п’яти останніх років стабільного зростання туризм став одним з найважливіших факторів 
відновлення економіки, створення робочих місць та нових можливостей для громад в бага-
тьох країнах світу [4].

Головною метою діяльності туристичної галузі у ХХІ столітті є створення сприятливого 
організаційно-правового, економічного середовища для сфери туристичної діяльності, що 
буде розвиватись у конкурентоспроможному ринку туристичних послуг з використанням при-
родного, історико-культурного потенціалу України.

Отже, постає необхідність визначення понять «туризмознавство», «краєзнавство», «фахова 
підготовка». Провівши аналіз поняття «туризмознавство», ми визначили, що у педагогічній діяль-
ності дане визначення окреслюється у рисах певного предмету, який науковцями пропонується 
як вступ до спеціальності. Таку думку висловлюють Т. Сокол, О. Любіцева, В. Бабарицька та ін. 

Наприклад, Т. Сокол зазначає, що «цикл туристичних дисциплін починає предмет» 
Основи туризмознавства». Завдання предмету – створити основи для вивчення інших фахо-
вих предметів, тобто ознайомити студентів з базовим глосарієм туристичних дисциплін, ос-
новними функціями і умовами розвитку туризму, його місцем в суспільстві та господарській 
системі, принципами його класифікації…» [3]. Схожі ознаки такого предмету вділяє і О. Любі-
цева у своєму підручнику «Туризмознавство: вступ до фаху». Звертаємо увагу і на той факт, 
що у навчальних закладах має місце існування і професія 8.14010301 «Туризмознавство 
(за видами)». З урахуванням наведених даних допускаємо, що визначення туризмознавства 
може бути сформульовано так: туризмознавство – це базова основа набутих у процесі про-
фесійної підготовки знань про туристичну сферу і особливості її функціонування, що вико-
ристовуються і доповнюються фахівцем у процесі професійної діяльності.


