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(НА ПРИКЛАДІ САВРАНСЬКОГО Р-НУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛ.)
Вікторія Горун
Одеський державний екологічний університет,
вул. Львівська, 15, 65016, м. Одеса, Україна
Обґрунтовано великомасштабне рекреаційне районування та розроблено ландшафтнорекреаційний паспорт для оцінки окремих районів, який дає змогу якісно і кількісно оцінити
територію в разі мікрорайонування. На підставі даних про придатність ландшафтів для розвитку
рекреаційної діяльності наявного землекористування та рекреаційної освоєності району
дослідження проведено рекреаційне мікрорайонування Савранського р-ну та укладено карту, на
якій виділено функціональні зони, рекреаційні об’єкти, наявні та рекомендовані рекреаційні
території пріоритетного розвитку, рекреаційні, культурні та інформаційно-рекреаційні центри
і рекреаційні мікрозони.
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Поділ території на просторово-територіальні одиниці ґрунтується на теорії районування, або регіоналізації.
Проблема рекреаційного районування територій в наукових дослідженнях остаточно сформувалась у 80–90-ті роки ХХ ст. Вона була предметом вивчення різних
регіональних наукових шкіл, найбільш відомі з яких такі: московська школа – Б. Ліханов (1973), В. Преображенський (1975), М. Мироненко, І. Твердохлєбов (1981) та ін.;
київська школа – І. Родічкін (1978), І. Зорін, І. Пірожник (1985), М. Крачило (1987),
О. Бейдик (2001) та ін.; мінська школа – В. Зайцев, Н. Єленська, Г. Потаєв, Г. Потаєва (1984) та ін.
Рекреаційне районування території дає змогу з найбільшою ефективністю визначати
можливості використання тих або інших територій для рекреації; виділяти нові
рекреаційні райони різного порядку; виявляти нові рекреаційні ресурси та інші
передумови для розвитку рекреації в ще не освоєних місцевостях; переносити досвід
розвитку рекреаційної діяльності з одних районів у інші [15].
Рекреаційне районування можна проводити за допомогою обліку властивостей,
сутність яких визначена цілями роботи (дослідження ступеня розвиненості загальнорекреаційних функцій, аналіз структури рекреаційних функцій території, вивчення
еволюції форм рекреаційного освоєння тощо). Кожну з цих властивостей можна
схарактеризувати за допомогою великої кількості ознак, однак у ході районування
неможливо врахувати всі чинники та умови [12]. Є багато підходів до виділення
районоутворювальних ознак [1–12], що зумовлено визнанням пріоритетності тих чи
інших параметрів рекреаційної території.
У рекреаційному районуванні як основні районоутворювальні ознаки обрано такі [18]: характер рекреаційної спеціалізації залежно від переважного використання
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рекреаційних ресурсів (лікувальна, пізнавальна, оздоровчо-спортивна); міра рекреаційної освоєності території; рекреаційні ресурси та їхні територіальні комбінації; географія рекреаційних потоків, їхня структура та динаміка; наявність рекреаційного вузла;
перспективність розвитку.
Розвиток рекреаційної діяльності визначений особливостями економічного використання природних і антропогенних рекреаційних ресурсів, наявністю матеріальної та
технічної інфраструктури (об’єкти для розміщення туристів, ресторани, сфера послуг,
транспорт усіх видів).
Природно, що в разі проведення рекреаційного районування врахувати всі перелічені чинники й умови неможливо, передусім, через відсутність даних щодо тих або
інших пунктів для деяких територій. Отримання такої узагальнювальної інформації
пов’язане з великими труднощами, що зумовлені складністю опрацювання статистичних даних. У цьому випадку районування проводять на підставі тих рекреаційних
чинників, які для цієї території вагоміші.
Є різноманітні підходи до рекреаційного районування значних територій країн
і регіонів [3]. У разі районування окремих адміністративних районів зі збільшенням
масштабу картографування змінюється значимість окремих чинників (у разі середньомасштабного ландшафтно-рекреаційного районування першочергове значення має
унікальність об’єкта й оптимальні показники природно-рекреаційних чинників,
у випадку великомасштабного районування з’являються додаткові критерії, які не
враховують у дрібніших масштабах, важливого значення набуває точне місце розташування окремих рекреаційних об’єктів (ресурсів), особливе значення має наявність
і місце розташування оздоровчо-пізнавальних чинників), тобто значимість чинників,
які використовують для районування, збільшується залежно від ландшафтної та
господарсько-функціональної територіальної структури. Тому праці з функціонального
зонування мають важливе значення.
Наша мета – картографічне дослідження рекреаційного використання територій
районного рівня для раціонального використання рекреаційних ресурсів (на прикладі
Савранського р-ну Одеської обл.).
З огляду на це поставлено такі завдання:
– обґрунтувати великомасштабне рекреаційне районування (територіальні рекреаційні системи районного рівня);
– розробити ландшафтно-рекреаційний паспорт для оцінки окремих районів;
– укласти карту “Рекреаційне мікрорайонування (зонування) території Савранського
району”.
Теоретичне обґрунтування великомасштабного рекреаційного районування.
У разі районування території особливе значення має рекреаційне мікрорайонування
(у літературі воно отримало назву зонування), яке є найближчим до реальних територіально-господарських процесів.
Основна територіально-планувальна одиниця у сфері рекреації – не окремий об’єкт,
а мікрорайонна одиниця, яка охоплює елементи рекреаційної системи та елементи
інших господарських і технічних систем. Складні взаємозв’язки між ними підвищують
практичне значення зонування мікрорайонів (у масштабах 1:10 000–1:25 000), тобто
поділу (об’єднання) мікрорайонів на (у) функціональні зони і підзони [8].
Функціональне зонування – це поділ території (рекреаційної місцевості) на невеликі
зони, що мають переважну функцію. Мета зонування – забезпечити максимальну
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відповідність рекреаційних ресурсів рекреаційним потребам з вирішенням завдань
їхнього раціонального використання [8].
У ході аналізу мікрорайонів у їхніх межах зазвичай виділяють: 1) ресурсну зону, що
включає території та акваторії, які мають рекреаційний потенціал; 2) зону проживання
місцевого населення і тимчасового обслуговувального персоналу, у межах якої
розміщене житло, низка установ туризму і відпочинку, сфера обслуговування; 3) зону з
господарськими функціями – сільське господарство, промисловість і транспорт;
4) природоохоронну зону (об’єкти ПЗФ); 5) зону розміщення (проживання) туристів.
Найважливішими передумовами мікрорайонування є спеціалізація окремих територій району щодо випуску певних видів рекреаційної продукції (сувеніри і товари
народного промислу), надання певних видів послуг (підготовка спеціалізованих
територій для харчування, проживання, відпочинку; забезпечення туристів провідниками, інвентарем; організація на базі лісництв рекреаційних територій) та наявність
територій для збирання рослин, особливо лікарських, ягід, грибів. У разі слабковираженого географічного поділу праці всередині району зоноутворювальними чинниками,
перш за все, є такі: однорідність спеціалізації сільського господарства; економічне
тяжіння до того чи іншого транспортного вузла чи ділянки дороги, а також до того чи
іншого центру в сусідньому районі; однорідність і велика специфічність природноресурсного потенціалу порівняно з рештою території району.
Отже, різниця між районуванням і зонуванням полягає лише в тому, що районування проводять на засадах цілісності (системоутворення), а зонування – на підставі
виділення територій за однорідними ознаками. Райони – унікальні, а рекреаційні зони
можуть повторюватися.
Рекреаційне зонування територій районного рівня. Територіальні рекреаційні
системи районного рівня орієнтуються на наявність специфічних культурних та
природних об’єктів цього рівня, транспортну доступність, облаштування рекреаційних
зон з урахуванням особливостей рекреаційного землекористування для проведення
тривалого та короткочасного відпочинку.
У разі зонування рекреаційної діяльності на районному рівні необхідний детальніший аналіз рекреаційної освоєності території на підставі картографічної оцінки
землекористування району. У цьому випадку виділяють землі, відведені для рекреаційного природокористування, а також інших видів землекористування: сільськогосподарського, лісогосподарського, водогосподарського; різні засоби комунікації. На сучасних
картах землекористування, зазвичай, рекреаційні землі практично не виділяють, що
пояснюють історичним розвитком землекористування. Рекреаційне використання
земель отримало активний розвиток, головно, наприкінці ХХ ст.
Як приклад, розглянемо мікрорайонування (зонування) території Савранського р-ну
Одеської обл., яку сьогодні практично не використовують для рекреації.
У ході дослідження територіальних рекреаційних систем (ТРС) районного рівня
використовували карти масштабу 1:10 000 та 1:25 000, за допомогою яких вивчали
рекреаційні умови території (біокліматичні, геоморфологічні), визначали придатність
ландшафтів для рекреаційного використання. Як оглядову основу та генералізовану
схему ми застосовували топографічні карти України (Одеська обл.) масштабу
1:100 000.
На території дослідження є значна кількість різних за генезисом пам’яток природи,
які слугують об’єктами для розвитку одного з екологічних видів туризму – науковопізнавального, і становлять унікальні малозмінені ландшафти, та пам’яток культури,
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що залишилися від стародавніх племен, які проживали на цій території; цікава також
культура і традиції народів, які проживають тут нині [16].
Традиційно надають комплексну рекреаційну характеристику території районування, за допомогою якої, зазвичай, важко порівнювати між собою території і яка часто
дає суб’єктивне уявлення про об’єкт дослідження. Ми розробили ландшафтнорекреаційний паспорт для оцінки окремих районів, який дає змогу якісно і кількісно
оцінити територію в разі мікрорайонування.
Для повного розкриття рекреаційного потенціалу Савранського р-ну наводимо його
ландшафтно-рекреаційний паспорт.
Ландшафтно-рекреаційний паспорт Савранського р-ну
1. Місцезнаходження: Україна, Одеська обл., Савранський р-н.
2. Розміри і межі місцевості. Територія Савранського р-ну займає 61,746 тис. га,
що становить 1,85 % площі Одеської обл. (26-те місце в області).
Савранський р-н з центром у смт Саврань розташований на півночі Одеської обл. на
відстані 220 км від обласного центру.
Район межує на півночі з Кіровоградською та на сході з Миколаївською областями,
на півдні з Любашівським та на заході – з Балтським районами Одеської обл.
Структура земельного фонду. Сільськогосподарські угіддя займають
43 713 га (70,8 %), під господарськими будівлями і дворами зайнято 773 га (1,3 %), під
господарськими шляхами і прогонами – 477 га (0,8 %), лісові землі – 12 112 га (20,3 %),
болота – 581 га (0,97 %), відкриті землі без рослинного покриву або з незначним
покривом – 528 га (0,9 %), 610 га (1 %) перебувають під водою та 2 541 га (4,1 %) –
забудовані землі, з яких 796 га (31,3 %) займають землі, які використовують для
відпочинку.
3. Рекреаційні установи. На території Савранського р-ну на р. Південний Буг є база
відпочинку, яка підпорядкована Одеській академії холоду, дитячий оздоровчий заклад
“Чайка”, 19 дитячих таборів та готель – “Чорне море” (смт Саврань).
Лікувальний профіль: загальнооздоровчий.
Природні лікувальні чинники: ландшафти, лісова і степова рослинність, клімат.
4. Найголовніші природні об’єкти: лісові масиви (20,3 %), об’єкти ПЗФ (13,63 %):
ландшафтний заказник державного значення “Савранський ліс”, всередині якого
розташована гідрологічна пам’ятка природи “Гайдамацька криниця”, лісовий заказник
місцевого значення “Сосновий ліс”, пам’ятки природи, які можуть бути включені до
туристичних маршрутів для відвідування туристами: Віковий дуб (с. Слюсареве),
джерело “Кішево” (с. Кам’яне).
Водні об’єкти: ріки Південний Буг, Яланець, Савранка.
5. Природна зона: лісостепова зона, підтип – південнолісостепова зона. Географічні координати (смт Саврань): 48°8'24" пн. ш. 30°4'47" сх. д. Висота над рівнем моря
території – 190–220 м.
6. Тип клімату: помірний континентальний клімат лісостепової зони.
7. Оцінка природних рекреаційних ресурсів: порівняно сприятливі [6].
8. Найважливіші екскурсійні об’єкти:
а) містобудування та архітектури (три об’єкти): торгові лавки кінця XIX ст. –
смт Саврань, пам’ятка садово-паркового мистецтва “Парк садиби І. Любомирського” (XIX ст.), церква Св. Якима і Ганни (1876–1878) – с. Гетьманівка;
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б) археології:
• смт Саврань (три об’єкти): поселення доби бронзи (II тисячоліття до н. е.),
поселення черняхівське (III–IV ст. н. е.), поселення двошарове: черняхівське (III–
IV ст. н. е.) та слов’янське (VII–VIII ст. н. е.);
• Савранського району (25 об’єктів):
− у багатьох селах району знайдено залишки поселень трипільської культури:
Гетьманівка I (III тисячоліття до н. е.) – с. Гетьманівка, Завалля I (IV–III тисячоліття до н. е.) – с. Кам’яне;
− поселення черняхівське (III–IV ст. н. е.): с. Вільшанка, с. Гетьманівка, с. Дубинове, с. Йосипівка, с. Острівка;
− поселення доби пізньої бронзи (II тисячоліття до н. е.): с. Йосипівка, с. Неділкове, с. Полянецьке;
− поселення доби пізнього середньовіччя: Вільшанка II – с. Вільшанка;
− поселення передскіфське Концеба I (VIII–перша половина VII ст. до н. е.)
с. Концеба;
− поселення двошарові: ранньоскіфське (VII–VI ст. до н. е.) та черняхівське (III–IV ст. н. е.) с. Концеба, доби пізньої бронзи (II тисячоліття до н. е.)
та черняхівське (II–III ст. н. е.) с. Неділкове, сабатинівське (друга половина
II тисячоліття до н. е.) та черняхівське (III–IV ст. н. е.) с. Струтинка I;
− кургани: села Бакша, Йосипівка (2), Полянецьке;
− курганні групи: с. Осички (2);
− пам’ятки історії (29 об’єктів): пам’ятники і братські могили воїнам, які загинули в період Другої світової війни [19].
9.
Оцінка історико-культурних рекреаційних ресурсів: малоатрактивні [16].
10. Оцінка рекреаційно-ресурсного потенціалу: порівняно ресурсозбалансований [6].
11. Оцінка екологічного стану: слабко забруднений район з незначним антропогенним навантаженням [4].
12. Ландшафтно-рекреаційний район: Дністровсько-Південнобузький, підрайон 1А [5].
13. Пріоритетні напрями рекреаційної діяльності. Екологічний та спортивнооздоровчий (полювання, риболовля, збирання грибів та ягід), відпустковий напрями
рекреаційної діяльності з елементами пізнавального; можливі ландшафтні спостереження (огляд унікальних, типових, атрактивних ландшафтів) та оздоровчий відпочинок.
Під час вивчення ТРС районного рівня ми створили карту “Рекреаційне мікрорайонування (зонування) території Савранського району” масштабу 1:100 000 (див. рисунок). На ній уперше відображено рекреаційне використання земель різних категорій:
селітебних, сільськогосподарських, лісових, промислово-господарської інфраструктури
та обмеженого використання (використання лісових та інших господарських земель,
які перебувають на стадії відновлення і рекультивації, та земель мало використовуваних природних комплексів – боліт) для різних видів рекреаційної діяльності. На карті
також позначено рекреаційні об’єкти: історико-культурні та природно-заповідного
фонду, рекреаційні установи.
На підставі даних про придатність ландшафтів для розвитку рекреаційної діяльності
сучасного землекористування та рекреаційної освоєності Савранського р-ну в його
межах ми виділили п’ять рекреаційних мікрозон: екологічного туризму, сільського (зеленого) туризму, історико-археологічної рекреації, культурно-пізнавальної
рекреації та лісової рекреації, які мають певний набір рекреаційних ресурсів, рівень
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їхнього використання, а також рекреаційний вузол – смт Саврань та рекреаційні ядра –
ТРС локального рівня: рекреаційні (села Гетьманівка, Вільшанка, Полянецьке) і
культурні (села Концеба, Неділкове, Йосипівка) центри.
Також на карті відображено рекреаційні території пріоритетного розвитку: наявні,
які розташовані на територіях об’єктів природно-заповідного фонду, та рекомендовані
території, які найбільше перспективні, на нашу думку, для розвитку рекреації. Вони
розташовані на територіях лісових угідь, на прилеглих до сіл територіях (ландшафтні
спостереження в лісових масивах і балках, у долинах річок, збирання грибів та
ягід (суничні галявини)).
Отже, картографування природних і антропогенних ресурсів Савранського р-ну
з рекреаційною метою дало змогу виявити найактуальніші для розвитку рекреаційної
галузі ресурси і території, визначити їхню спеціалізацію, провести функціональне
рекреаційне зонування території та визначити необхідні дії з розвитку рекреаційної
діяльності. Складена нами карта рекреаційного використання земель допомогла оцінити
рекреаційну освоєність території та рівні розвитку рекреаційної інфраструктури.
У межах території дослідження ми виділили рекреаційні мікрозони, переважними
чинниками й об’єктами в яких є лісові і степові природні комплекси, пам’ятки
археології (28 об’єктів) та історії (29 об’єктів), тому переважають мікрозони сільського (зеленого) туризму, історико-археологічної рекреації, культурно-пізнавальної рекреації, екологічного туризму та лісової рекреації. Також виділено рекреаційний вузол –
смт Саврань та рекреаційні ядра – ТРС локального рівня: рекреаційні (села Гетьманівка, Вільшанка, Полянецьке) і культурні (села Концеба, Неділкове, Йосипівка) центри.
Уважаємо за необхідне створити інформаційно-рекреаційні центри в таких селах, як
Бакша, Дубинове, Концеба, Полянецьке, тому що на їхніх територіях можлива
організація рекреаційної інфраструктури на базі адміністративних будівель та шкіл.
На карті також відображено рекреаційні території пріоритетного розвитку: наявні,
які розташовані на територіях об’єктів природно-заповідного фонду, та рекомендовані
території, які найбільш перспективні, на нашу думку, для розвитку рекреації. Вони
розташовані на територіях лісових угідь, на прилеглих до сіл територіях (ландшафтні
спостереження в лісових масивах і балках, у долинах річок, збирання грибів та
ягід (суничні галявини)).
На території дослідження є також землі, придатні для організації та облаштування
таких видів рекреаційної діяльності, як купально-пляжний і прогулянковий.
Один з найперспективніших видів відпочинку в Савранському р-ні – сільський
туризм, оскільки села цієї території мають надзвичайно багату історико-архітектурну
спадщину, культуру, самобутній побут, даровані природою мальовничі ландшафти.
Можливо також приймати туристів у тих селах, де є водні об’єкти чи ліси, їх із
задоволенням відвідають мисливці та рибалки.
Пріоритетність розвитку екологічного і сільського (зеленого) туризму на цих територіях зумовлена такими чинниками:
– район має значний, проте малоосвоєний рекреаційний потенціал, що потребує
пошуку альтернативних ефективних стимулів для його раціонального використання
в туристичних і оздоровчих цілях;
– розвиток сільського (зеленого) туризму стимулює мале підприємництво, важливе
для відродження традиційного господарського устрою й оздоровлення економіки
аграрних районів – проблеми зайнятості сільського населення та збуту сільськогоспо-
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дарської продукції, дві третини якої виробляють в особистих селянських та фермерських господарствах;
– практика організації відпочинку для туристів у селі сприяє зміні екологічної
свідомості сільського населення, тому здатна відіграти важливу роль у збереженні
навколишнього середовища.

Рис.

1.

Рекреаційне

мікрорайонування

(зонування)

території

Савранського району

Легенда до карти «Рекреаційне мікрорайонування (зонування) території
Савранського району»

Рекреаційне мікрорайонування (зонування) території Савранського р-ну
Рекреація на селітебних територіях
– рекреаційні території всередині
міста (фрагментарна рекреація різного
функціонального призначення)
– рекреаційні території всередині
селища (фрагментарна рекреація різного
функціонального призначення)
Рекреація на сільськогосподарських
територіях
– сільський туризм
– збір грибів
– збір ягід

– ландшафтні спостереження
Рекреація на водних об’єктах
– акварекреація (рибальство)
– купально-пляжна рекреація
Історико-культурна рекреація
– археологічні об’єкти
– історичні об’єкти
– об’єкти містобудування та
архітектури
– монументальні об’єкти
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– кількість історикокультурних об’єктів
Лікувально-оздоровча рекреація
(спортивно-оздоровчо-відпочинкова)
– дитячі лікувально-оздоровчі
заклади (табори)
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– в захисній смузі
автомобільних доріг
– в захисній смузі залізниць
Рекреація на землях обмеженого
використання
–
на
рекультивованих
землях
гірничодобувної промисловості (кар’єри,
відвали)
– на землях мало використовуваних
природних комплексів – боліт

– готелі
Рекреація на лісових землях
– лісопаркова рекреація
– будинок лісника
– на територіях мисливських угідь
– на територіях ПЗФ
– на територіях лісосмуг

– межі району
Рекреаційні території пріоритетного
розвитку
– існуючі
– рекомендовані
– рекреаційний вузол

Об’єкти природно-заповідних територій
– ландшафтний заказник
– лісовий заказник

– рекреаційні центри
– культурні центри
– інформаційно-рекреаційні центри

– парк-пам’ятка садово-паркового
мистецтва
– гідрологічна пам’ятка природи
– природні джерела
Рекреація на землях промисловогосподарської інфраструктури
– в захисній смузі
інфраструктури
– в захисній смузі енергетики
та зв’язку

Рекреаційні мікрозони
– межі мікрозон
1 – мікрозона екологічного туризму
2 – мікрозона сільського (зеленого) туризму
3 – мікрозона історико-археологічної
рекреації
4 – мікрозона культурно-пізнавальної
рекреації
5 – мікрозона лісової рекреації

Ця форма масової рекреації сприяє вихованню національно-патріотичних почуттів.
Сільський туризм має значне пізнавальне значення. Відпочивальники, особливо
діти, мають змогу ознайомитися з місцевим фольклором, звичаями, традиціями,
процесами сільськогосподарського виробництва, дізнатися звідки береться молоко,
хліб та інші продукти харчування.
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RECREATIONAL MICROZONING OF THE TERRITORY
(BY THE EXAMPLE OF SAVRANSKIY DISTRICT IN ODESA REGION)
Viktoria Gorun
Odesa State Environmental University,
Lvivska Str., 15, UA – 65016 Odesa, Ukraine
The article contains basics of large-scale recreational zoning and designed landscape and recreation
passport for estimation of separate areas. This passport qualitatively and quantitatively describes
the area of zoning. The recreational microzoning of Savranskiy district was held based on data
of availability of landscapes for development of recreational industry. The map for this territory was
made. It contains selected functional areas, recreational objects, existing and recommended recreational
territories of priority development, recreational, cultural and information centres and recreational
microzones.
Key words: recreational microzoning, microzones, landscape and recreation certification, functional
areas, recreational resources, recreational objects.

