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де Ємр- максимальна річна ємність пляжу (чол.).
Т-тривалість періоду з сприятливими кліматичними умовами (днів).
На території курорту Кирилівка цей період триває з 20.05 -14.02 і складає 147 днів. 
Ємр= 110000*147= 16170000 чоловік/період
Показник максимально можливого туристопотоку (тобто логістичний потениіал ) 

пляжу:
Пмр=Ємр+Тст,
де Пмр-максимальний річний туристопотік (чол);
Тст- середня тривалість туру (діб). Враховуючи, що тури порівняно недорогі, то їхня 

середня тривалість складає 10 діб.
Пмр= 16170000/10= 1617000 (чоловік)
Саме таку максимальну кількість туристів може прийняти за рік узбережжя курорту.
З розрахунку видно, що існує нагальна потреба у розширенні курортно-рекреаційної 

зони із створенням курортно-туристичних комплексів, які б відповідали стандартам. 
Розширення території курорту Кирилівка можливе за рахунок непридатних і малопридатних 
сільськогосподарських угідь (900 га). Це дозволить територіально охопити курортом 
Молочний лиман, що є джерелом мулових і сульфідних грязей [1]. Але потрібно 
передбачити, щоб така максимальна кількість туристів (1617000 чоловік) за рік на узбережжі 
курорту не призвела до рекреаційної дигресії. Тому необхідно обов’язково враховувати 
стійкість природно-територіального комплексу до рекреаційного навантаження. Необхідно 
планувати та прогнозувати максимальну чисельність рекреантів у межах певного природно- 
територіального комплексу з тим, щоб перевантаження не завдало йому шкоди і він не 
втратив комфортності наступних періодів.

Так як курорт Кирилівка знаходиться поряд з територією Приазовського 
національного природного парку у місцях масової концентрації рекреантів доцільно 
організувати за участю парку візит-центри з метою ознайомлення з туристично- 
рекреаційною діяльністю, природними особливостями та унікальністю парку.
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СТАРОБЕРДЯНСЬКЕ ЛІСНИЦТВО -  ЛІСОВИЙ ОАЗИС МЕЛІТОПОЛЬЩИНИ
Гришко С.В.

Вивчення Старобердянського лісництва як лісокультурного ландшафту має як 
теоретичне так і практичне значення. Дослідження лісокультурних ландшафтів півдня 
України здійснювалися вченими-біологами у 60-80-і роки XX ст. з метою встановлення 
видового складу та бонітету лісових насаджень і їх фауни. Вчені-географи даній проблемі 
практично не приділяли уваги, у зв’язку з чим дана стаття є актуальною з географічних 
позицій. Географічні дослідження лісокультурних ландшафтів півдня України дають змогу 
більш ефективно підійти до створення нових лісових насаджень і якісного використання 
існуючих Як місць рекреації, туризму, а також з метою збереження ґрунтових ресурсів, 
відновлення і примноження біологічних і ландшафтних з одночасним зменшенням 
несприятливих природних процесів регіону.

Старобердянське лісництво закладене у 1846 році за 18 км на північний схід від міста 
Мелітополя і знаходиться між селами Новопилипівка і Вознесенка [1]. Лісництво займає 
територію, яка розташована на лівому березі річкової долини ріки Молочної у місці впадіння
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річки Арабки. Ландшафтну структуру території ускладнюють річково-долинні ландшафти 
(тераси, узбережні ландшафти), а також незначні зміни рельєфу топографічної поверхні 
(балочки, западини, пагорби та ерозійні форми). Ландшафтна структура лісництва істотно 
впливає на стан лісонасаджень, оскільки кожний ландшафт має певні лісорослинні умови.

Старобердянське лісництво є одним з найбільш мальовничих кутків Мелітопольщини 
і вирізняється не тільки площею масивних насаджень деревинно-чагарникових видів (1132 
га), але і їх універсальністю та екзотичністю. В його межах зростають черемха віргінська, 
софора японська, маюпора яблуконосна, бархат амурський, форзиція плакуча, айлант 
найвищий, гледичія колюча форма без колючкова, а також 14 різновидів верби. Вік 
насаджень самий різноманітний, починаючи від молодої порослі (місцями дуже густої) і до 
40-50 років. Окремі дуби досягають 100 років і більше. Між кварталами лісу є великі 
галявини, на яких збереглася степова рослинність або зарості кущів з терену та бирючини. 
Стан насаджень, як правило, добрий, особливо на прирічкових ділянках. Висота першого 
ярусу у 40-річному дубово-ясеневому кварталі 25 м і більше.

Тут мешкають лосі, косулі, білки, куниці, барсуки, кабани, зайці, лисиці. З птахів - 
сова вухаста, омелюхи, снігурі, жовтоголовий корольок -  найменший птах нашої країни [3]. 
Старобердянський ліс у значній мірі відрізняється від інших штучних лісових масивів 
степової зони: видовим складом рослин і тварин, ландшафтними умовами тощо. Відміни 
обумовлені його розташуванням: ліс знаходиться у пониззі, в заплаві долини ріки Молочної.

Територія Старобердянського лісу має виконувати різнобічні функції -  від 
середовищеформуючої і природоохоронної до господарської та туристично-рекреаційної. 
Створення лісництва у степу передбачало у першу чергу використання його позитивної 
середовищеформуючої ролі. Саме на зменшенні швидкостей вітрового потоку, зміні 
гідрологічного режиму ґрунтів, покращенні мікроклімату базується розвиток цього 
насадження. Природоохоронні функції, покладені на лісництво, регламентуються Законом 
України «Про природно-заповідний фонд України» як ландшафтного заказника 
загальнодержавного значення. Г осподарська діяльність у Старобердянському лісі 
регулюється діяльністю Мелітопольського лісгоспу. Туристично-рекреаційна діяльність у 
межах лісництва цілеспрямованого розвитку не набула. Фактично ця діяльність зводиться до 
пропуску відвідувачів до місць короткочасного відпочинку у межах лісництва у весняно- 
осінній періоди, тобто системного характеру не носить. У зв’язку з цим на перспективу слід 
розвивати саме рекреаційно-туристичну діяльність як таку, що забезпечить стабільний 
прибуток лісництву і суттєво не зашкодить довкіллю з одночасним збереженням його 
природної складової. Паралельно з цим доцільно розвивати пізнавально-навчальні та 
еколого-просвітницькі види діяльності з метою залучення до них учнів загальноосвітніх шкіл 
і студентів вищих навчальних закладів.

Для Старобердянського лісництва рекреаційна функція є однією з найважливіших на 
рівні з природоохоронною. Тобто в цій категорії на національному рівні практично 
реалізується філософська компромісна ідея вирішення суперечностей між збереженням 
природної краси та її рекреаційним використанням.

У межах лісництва доцільно здійснювати навчально-пізнавальну, еколого- 
просвітницьку діяльність та екологічні тури, які слід спрямовувати на пізнання 
закономірностей розвитку природного середовища, сучасного стану і тенденцій розвитку 
довкілля, особливостей антропогенного впливу на довкілля та зворотних природних реакцій 
на цей вплив. Це дозволяє краще зрозуміти роль і місце людини у природному оточенні, 
відчути реальний стан речей і побачити, з одного боку, наскільки глибоко людина впливає на 
довкілля, а з іншого -  наскільки сильно людина залежить від природи як біологічна істота.

Еколого-просвітницька туристична діяльність поділяється на кілька видів [2]: еколого- 
географічна -  ознайомлення з прирічковими (прибережними, схилово-терасовими, 
заплавними), штучними лісовими ландшафтними комплексами та спостереження за 
русловими і береговими природними процесами; еколого-ботанічна -  орієнтована на 
пізнання біологічної різноманітності природного світу лісництва і штучних лісових 
насаджень зокрема, умов формування і розвитку лісових насаджень, особливостей їх
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збереження у залежності від конкретних природних умов довкілля; зооекологічиа -  
передбачає ознайомлення з тваринним світом Старобердянського лісництва (степові та лісові 
види), особливостями їх зовнішньої будови та екології видів тварин, сучасним станом 
зоокомплексів, методами їх охорони та відтворення; гідроекологічна -  допомагає пізнати 
водну екосистему (у даному випадку -  р. Молочної), особливості та умови її функціонування 
і відтворення.

У межах лісництва сприятливі умови для розвитку рекреаційно-оздоровчих видів 
діяльності (основою яких є відпочинок і лікування), що виражається у переважанні сухих і 
теплих погод з відносно стабільним атмосферним тиском. Тут окремі дні з жаркою погодою 
люди переносять легко завдяки невисокій відносній вологості повітря (55-65%). Крім того, 
вдень в лісі прохолодно, а вночі тепло. Кількість днів з похмурою, погодою (туманом, 
дощем, грозою) в нашій місцевості невелика. У зимово-весняний період більше похмурих та 
прохолодних днів, але такі періоди нетривалі і швидко змінюються ясними та сонячними [4].

Рекреаційно-оздоровча діяльність містить такі види оздоровлення, як купання, 
активний відпочинок (прогулянки, туристичні подорожі), повітряно-інгаляційні процедури, 
пейзажна виразність як ресурс та рекреаційне рибальство. У зв’язку з цим рекреаційно- 
оздоровче функціональне зонування містить зони для купання, зони активного відпочинку, 
повітряно-інгаляційні зони, зони естетичного задоволення і зони рекреаційного рибальства.

Процеси ознайомлення підростаючого покоління з довкіллям та одночасне 
оздоровлення повинні проводитись в Старобердянському лісі, оскільки його територія 
ідеально для цього підходить. Крім того, на базі лісництва можна успішно проводити 
різноманітні еколого-туристичні заходи. Школи і вищі навчальні заклади мають 
організовувати і проводити курси та кружки з підготовки до туризму. На цих курсах треба 
вчити учнів складати план подорожі, вивчати географічне положення території, вчитись 
встановлювати намети, вчити правилам поведінки у поході.

Таким чином, започаткування Старобердянського лісництва у безлісому сухому степу 
досить раціональне, гармонійне і економічно вигідне рішення. Тисячагектарний масив лісу 
здійснив помітний вплив на місцевий клімат, постав захистом від несприятливих штучних 
процесів (водної і вітрової ерозії, пилових бур, зсувів ґрунту тощо), відновив і примножив 
біологічні та рекреаційно-туристичні ресурси території.
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