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Херсонщина туристична 
 

БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК «АСКАНІЯ-НОВА» 

ім. Ф. ФАЛЬЦ-ФЕЙНА 

 

На безкраїх просторах степів Херсон-

щини, де здавна лише шумить ковилове мо-

ре, в середині ХІХ століття виникло німецьке 

поселення Асканія-Нова. Тут один із його 

власників - Фрідріх Фальц-Фейн - створив 

«маленький рай», що згодом став відомим на 

весь світ заповідником «Асканія-Нова». 

Неповторні краєвиди степу, мальовничі ку-

точки дендрологічного та зоологічного 

парків залишають незабутні враження, тому його щорічно відвідують десят-

ки тисяч екскурсантів. 

Головною цінністю Асканії-Нова є заповідна цілина - степ площею 11 тис. 

гектарів - найбільша в Європі територія охоронного степу. Крім того, в 

акліматизаційному зоологічному парку заповідника можна зустріти звірів та 

птахів з усіх куточків світу: з Африки та Австралії, Північної та Південної 
Америки, з Центрально Азії та Далекого Сходу, навіть з Арктики. 

Особливість асканійського зоопарку - вільне пересування тварин степом. 

Саме тому звірі виглядають здоровими та доглянутими. 

          Зачаровує казковою таємничістю дендропарк заповідника, що має ста-

тус дендрологічного парку загальнодержавного значення. Розмаїття рослин-

них форм, створених природою та зібраних дбайливими руками, вражає, 

дарує натхнення, викликає найніжніші почуття та приємні спогади. 

         Екскурсійне обслуговування туристів у заповіднику здійснюється сек-

тором екологічної пропаганди, який співпрацює з туристичними агенціями 

України. Екскурсійний сезон починається з 25 квітня і припиняється 10 лис-

топада. Взимку обслуговування проводиться за індивідуальними замовлен-

нями. 

 

ЧОРНОМОРСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ 

ЗАПОВІДНИК 

Серед неперевершених красот Херсонщини є ще 

один живописний куточок. Це Чорноморський 

біосферний заповідник, заснований у 1927 році. 
   Район Чорноморського заповідника – це цілий комплекс 

заповідних територій, який, крім біосферного резервата, 

включає заказник, природний парк та комплекс 

ботанічних територій різного рівня. Різноманітність 
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ландшафтів: невеликі острови та піщані коси, дубові ліси і березові гаї на 

пісках, безмежні солончаки, сотні соляних озер та значна кількість птахів у 

всі пори року. 

    У місті Гола Пристань знаходиться музей природи Чорноморського 

заповідника, який працює з понеділка до п’ятниці з 9 до 17 години. Його ху-

дожньо виконані діорами та натурні експонати відображають багатство при-

роди заповідника і, насамперед, його тваринного світу. У музеї Чорноморсь-

кого заповідника зберігається колекція скульптур птахів, котра за видовим 

різноманіттям та натурному оформленню є однією з найкращих у регіоні. 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК "ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ" 

Олешківськім піски – це 

унікальний природний об’єкт, що не 

має аналогів не тільки в Україні, але й у 

Європі.  
        На цій території, що займає кілька 

районів Херсонської області, перепле-

лися всі принади природи. Найбільша 

пустеля, що розташована на 

Лівобережжі Херсонської області, 
офіційно визнана єдиною в Європі.  

Хоча пустелею її назвати важко, скоріше, це напівпустеля – за темпе-

ратурним режимом і кількістю опадів. 

Загальна площа пісків складає 2100 км2, з них 1000 км2 вкрита найбільшими 

у світі штучними лісами. Сипучий пісок, бархани, гаряче повітря, жовті гор-

би – скрізь.  

По навітряному схилі неясні криві письмена – сліди гадюк. Рідкі били-

ни піщаного вівса, ще якісь колючі травинки, кущі шелюги. А біля хвилястої 
лінії обрію, там, відкіля тече це палюче повітря, жовто-сірий стовп – смерч. 

Справжня пустеля… Для бажаючих перетнути пустелю та покататися на 

квадрациклі по барханах можна туристичними маршрутами цього 

унікального природного об’єкту Херсонщини. 
 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

ПРИРОДНИЙ ПАРК 

До природно-заповідного фонду нашої області входить Дніпро та 

прилеглі території, їх називають одним з найцінніших природних заплавно-

літоральних комплексів Європи. У дельті Дніпра і на прилеглих територіях 

збереглися типові рідкісні угрупування заплавних лісів, боліт, лук, піщаних 

степів, степових схилів Дніпра та балок, відшарування гірських порід. Саме 

в цьому місці зосереджено велике розмаїття рослин: 54 види – 

«червонокнижні», 23 рідкісні угрупування, які занесені до Зеленої книги 
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України. 

         Дельта Дніпра володіє унікальним рекреаційним потенціалом, 2/3 те-

риторії якої займають плавні з надзвичайним різноманіттям рослинного і 
тваринного світу, а ще 1/3 - займають острови та чисельні рукави, озера і 
протоки. Природні умови цієї місцевості сприятливі для розвитку екологіч-

ного туризму, організованого відпочинку населення та інших видів рекреа-

ційної діяльності. Екскурсійне розмаїття маршрутів Нижньодніпровським 

національним природним парком подарує масу незабутніх вражень та нікого 

не залишить байдужим. 

 

АЗОВО-СИВАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 

       Неподалік від міста Генічеська на велико-

му безлюдному Бірючому острові розташував-

ся Азово-Сиваський національний природний 

парк, що виник ще у 1927 році як державний 

заповідник. Острів Бірючий колись дійсно був 

островом в Азовському морі (25 кілометрів 

завдовжки та від 3 до 5 кілометрів завшир-

шки). Пізніше вітер та вода, намиваючи пісок, 

поєднали землю. Зараз острів є продовженням 

Федотової коси. Цікаво, що всередині на острові є прісні озера, куди 

злітаються дивні птахи з усього світу. 

          Тваринний світ острова надзвичайно багатий - тут можна зустріти ди-

кого кабана, кулана, благородного оленя і навіть муфлона. Бірючий острів 

не залишить байдужим кожного любителя живої природи. Влітку тут можна 

відпочити на чудових літніх пляжах, чи вполювати з підводної рушниці 
місцеву кефаль - пелінгаса. Ті, хто захоплюються полюванням можуть при-

дбати ліцензію на відстріл оленів та муфлонів. 

           Земля ця сповнена вільним рухом, сонцем, життям не скутим тенета-

ми цивілізації. Це ідеальне місце для усамітнення, адже восени і взимку на 

Бірючий можна дістатися лише гелікоптером, а влітку від міста Генічеська - 

на катері. 
          До складу парку входять також землі на узбережжі знаменитого "Гни-

лого моря" - затоки Сиваш, вода в якому за рахунок природного випаруван-

ня набагато солоніша від звичайної морської - концентрація солі в ній 

більше десь у 16 разів. Це одне з п'яти екстримально засолених водоймищ 

земної кулі. Вважається, що в усьому світі така солона вода є ще у Мертво-

му морі на Близькому Сході, у Великому Солоному озері в США та в затоці 
Кара-Богаз-Гол в Одеській області. 
         Надзвичайно солона вода, великі площі мілких лагун, озер, островів 

створюють неповторний ландшафт. 


