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ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСТРОВА ХОРТИЦЯ 

Опашко Г. І., студентка 1 курсу природничо-географічного факультету 

Мелітопольський державний педагогічний університет  

імені Богдана Хмельницького 

м. Мелітополь, Україна 

В геотектонічному плані острів Хортиця розміщується на кристалічних 

структурах Південно-Приазовського мегаблоку УКЩ неподалік від Центрально-

Приазовської міжблокової зони. Породи представлені метаморфізованими 

осадовими та вулканогенно-осадовими утвореннями які тісно взаємодіють з 

ультраметаморфічними комплексами основних і ультра основних порід 

докембрійського віку [1, c. 45]. Дані породи частково виходять на денну поверхню 

в північній частині острова.  

Острів Хортиця є найбільшим природнім утворенням р. Дніпро. Довжина 

острова не перевищує 12,5 км, а ширина досягає 2 км [2, c. 156-170].  

З позиції рекреаційного районування ландшафтів, острів відноситься до 

природоохоронних об’єктів Національного заповідника «Хортиця». На даний час 

заповідник існує у вигляді пам’ятки історії та культури українського народу. 

Заповідник виконує функцію популяризації історії українського козацтва, їх 

культури та побуту. Ландшафти острова часто використовуються для прогулянок, 

проведення культурно-пізнавальних екскурсій, з метою пасивного та активного 

відпочинку.  

Можливості використання заповідника в якості рекреаційного ресурсу дали 

поштовх до створення історичних музеїв, реконструкції історичної забудови, 

відновлення давніх поселень [3, c. 86-87]. Для будівництва таких споруд часто 

проводяться роботи зі зрізування підвищених форм рельєфу, планування схилів та 

ін. У результаті активної діяльності людини виникають видозмінені антропогенні 

ландшафти, які змінюють не лише геоморфологічні форми рельєфу, але і ведуть до 

активізації фізико-географічних процесів.  
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Використання острова в якості рекреаційного об’єкта призводить до 

виникнення ряду екологічних проблем [4, 5]. Найбільш небезпечними з них є: 

1) Забруднення території. В межах острова розміщується Хортицький 

мікрорайон з постійно проживаючим населенням. На острові розташовані 

транспортні магістралі, якими користується значних потік туристів. В літній  період 

кількість людей збільшується, а відповідно збільшується і кількість сміття. Туристи 

залишають сміття на місті свого відпочинку, не дивлячись на те, що поряд 

знаходиться сміттєві контейнери. Розкладання твердих побутових відходів 

призводить до забруднення ґрунтів та підземних вод, знищення Червонокнижних 

видів рослин. Подолання даної проблеми потребує налагодження інфраструктуру зі 

збору та вивозу сміття, введення штрафних санкцій, посилення контролю за 

екологічним станом оточуючого середовища. 

2) Вирубка дерев. При необхідності будування доріг чи будинків на шляху 

людини стоять дерева. Вирубка дерев суттєво порушує цілісність флори і фауни 

заповідника. Крім того, скорочення площі лісових насаджень знижує якість повітря, 

змінює унікальний мікроклімат. В продовж останніх 20 років на острові було 

знищено близько 10 % лісових насаджень.  

3) Забудова та заселення території. На острові знаходиться більше п’яти 

селищ в межах яких розміщено близько десяти санаторіїв, безліч ресторанів, готелі 

та інші забудови. У результаті появи селітебних ландшафтів змінився природній 

рельєф острова, знищилась частина рослинності, скоротилась кількість тварин, а 

географічні оболонки (атмосфера, гідросфера, літосфера) постійно забруднюються 

антропогенними відходами. Важливою проблемою острова є незаконне 

самозахоплення території з метою з метою будівництва житлоко-комунальних 

структур. Дана тенденція призведе до повного знищення природи остова Хортиця.  

4) Охота та рибальство. На території Хортиці та в прилеглих акваторіях 

заборонене рибальство та полювання. Не дивлячись на це, деяка частина населення 

порушує правила і використовує рибальські сітки та мисливські рушниці з метою 



169 

задоволення власних потреб. Дане порушення закону, і наслідки цих дій можуть 

бути катастрофічними - зникне величезна кількість риби, знищуться рідкісні види 

тварин, яких майже не залишилось на острові. На даний час за  браконьєрство на 

острові передбачені жорсткі санкції, але і це не зупиняє людей. 

5) Розпалювання багаття. Проблема пожежі на Хортиці – одна з 

найважливіших, яка загрожує знищенню природи. Степова частина України, в якій 

знаходиться острів, славиться своїм спекотним літом. Та навіть в самий сухій 

частині країни в найспекотніше літо не відбувається стільки пожеж, як в 

заповіднику. В першу чергу це пов’язано з тим, що відпочиваючі розпалюють 

вогнища, розведення яких заборонено на території острова. Причиною пожежі 

часто є скляні пляшки та їх уламки, які призводять до фокусування сонячного світла 

на поверхні сухої трави. 

Аналізуючи вище викладений матеріал ми дійшли висновку, що зміна обсягу 

антропогенного навантаження у зв’язку з рекреаційним використанням острова 

Хортиця пов’язана насамперед зі збільшенням обсягів забудови земель житлового 

фонду, подальшим будівництвом транспортних магістралей, збільшенням 

пропускної можливості санаторно-оздоровчих установ, безвідповідальністю 

відпочиваючих, відсутністю штрафів та бажання отримати матеріальну вигоду. 

Отже, проблема захисту заповідника є комплексною и потребує багатогранного 

підходу до її вирішення з відповідним залученням значних матеріальних та 

соціальних ресурсів з боку як туристичного споживача, так і керівництва 

заповідником. 
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За допомогою ігрової діяльності проходить поетапне входження дитини у 

життєвий простір, відбувається засвоєння знань про оточуючий світ та способах 

його пізнання, норм спілкування та цінностей. Саме у дошкільному віці дитина за 

допомогою гри пізнає світ людських взаємовідносин, ознайомлюється з різними 

видами діяльності та з соціальними ролями. Граючи будь-яку роль, дитина вчиться 

емоційно реагувати на придуману ситуацію, відчувати, переживати як його 


