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Наведено загальну та морфологічну характеристики міських пляжів Одеського узбережжя. Виконана 
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Постановка проблеми. Під рекреаційним по-
тенціалом розуміється вся сукупність при-

родних, культурно-історичних та соціально-еко-
номічних факторів певної території. Складовими 
рекреаційного потенціалу є рекреаційні ресурси, 
які уявляють собою компоненти природного серед-
овища та інфраструктура об’єкту рекреації. Ре-
зультатом використання рекреаційних природних 
ресурсів є оздоровчий ефект, що проявляється у 
зниженні захворюваності, смертності, підвищенні 
працездатності та в інших соціальних показниках.

Однією зі складових рекреаційних ресурсів є 
пляжі – організовані місця відпочинку на вод-
ному узбережжі. В соціально-економічному ро-
зумінні пляж це прибережна частина відкритих 
водойм та прилегла до них територія, яка має 
необхідну інфраструктуру для надання рекреа-
ційних послуг населенню.

На теперішній час значення рекреаційного 
потенціалу постійно зростає. Описанню природ-
них та рекреаційних ресурсів Одеського регіо-
ну і м. Одеси присвячена значна кількість пу-
блікацій [1–7]. Оцінка рекреаційного потенціалу 
прибережної території необхідна для прийняття 
рішення щодо розвитку тієї чи іншої території з 
точки зору її привабливості для відпочинку та 
економічної ефективності.

Для більш повного і якісного використання 
прибережної території, як об’єкту рекреації, не-
обхідна детальна інформація про їх стан і умови 
використання, яка є складовою частиною када-
стру пляжів [8]. 

Ціллю роботи є геоморфологічна оцінка ре-
креаційного потенціалу міських пляжів Одеси.

Матеріали та методи дослідження. В роботі 
використана інформація про стан міських пля-
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жів та їх геоморфологічна характеристика, яка 
наведена в різних джерелах [1, с. 10–12], а та-
кож власні спостереження авторів. Методом до-
слідження є системний аналіз морфологічних по-
казників м. Одеси.

Виклад основного матеріалу. Одеський регіон 
має значне різноманіття природних рекреацій-
них ресурсів, до яких відносяться міські пляжі. 
Вони уявляють собою об’єкти, що допомагають 
створенню умов для максимального використан-
ня рекреаційного потенціалу регіону в цілому.

Сприятливим фактором для використання 
пляжів є кліматичні умови. Клімат в Одесі помір-
но континентальний та порівняно сухий. Кількість 
сонячних днів на рік перевищує 290. Вода в морі в 
районі м. Одеси прогрівається достатньо швидко. 
Уже в травні повторюваність днів з температу-
рою води більше 17оС, коли можливо приймати 
морські ванни, складає 61%. В липні море добре 
прогрівається і повторення днів з температурою 
морської води більше 21оС, при якій морські ку-
пання найбільш комфортні, складає 98% [9].

В морфологічному відношенні прибережна 
частина м. Одеси є частиною Причорноморської 
низовини та уявляє собою еолово-делювіальну 
рівнину, яка сформувалася в четвертинний час 
на понтичній поверхні вирівнювання. Вона має 
слабкий нахил в бік моря та прорізана лиманами, 
балками та ярами [10; 11].

Загальна довжина берегової лінії Одеси скла-
дає біля 40 км. На теперішній час на території 
міста функціонують міські пляжі: «Лузанів-
ка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфін», «Арка-
дія», 10-я станція Великого Фонтану («Чайка»), 
13 станція Великого Фонтану, 16-я станція Ве-
ликого Фонтану («Золотий Берег»), «Чорномор-
ка» (рис. 1). Загальна протяжність пляжів скла-
дає біля 20 км, площа – 42,65 га, у тому числі 
23,7 га – штучні пляжі, які намиті в цілях бо-
ротьби із зсувами [1; 13]. 

Міські пляжі, в основному, формувались в міс-
цях виходу балок на морське узбережжя, напри-
клад – район пляжу «Аркадія» та 10-я станція 
Великого Фонтану. Всі вони, за винятком пляжу 
«Лузанівка», укріплені берегозахисними спору-
дами. Довжина берегозахисних споруд складає 
13,5 км [1]. 

Території між міськими пляжами менш упо-
рядковані, але вони також використовуються 
для відпочинку. Такі ділянки узбережжя покриті 
крупною галькою або кам’яними плитами і час-
тіше всього уявляють собою достатньо вузьку 
полосу, над якою нависають невисокі (біля 10 м) 
обриви, що складені з вапнякових скал. 

На більшій частині узбережжя Одеси крутиз-
на схилів складає 20-45°. Із загальної протяж-
ності Одеського узбережжя (біля 40 км) майже 
10 км берега є абсолютно відкритими та доступ-
ними для відпочиваючих, слабкопологими і поло-
гими (крутизна 2-4°) [11; 12]. Це пляжі Лузанівка, 
Курортний та Аркадія.

Від району пляжу «Ланжерон» до району мису 
Аркадія понад пляжами, проходить 6-кіломе-
трова прибережна асфальтована дорога «Траса 
Здоров’я», на якій заборонено рух автомобільно-
го транспорту. Вона призначена для пішохідних 
та велосипедних прогулянок. Санаторії та дома 
відпочинку знаходяться на верхній кромці плато.

Рис. 1. Схема розташування пляжів м. Одеса

При безпосередньому обстеженні міських 
пляжів було встановлено, що майже на всіх 
пляжах досить велику частину піщаної зони 
займають супроводжувальні заклади відпо-
чинку – це різні нічні клуби, дрібні кафе, про-
дуктові ларьки та інше. Тому середня ширина 
піщаної зони на деяких пляжах значно зменши-
лася. Як наслідок, середня ширина відкритого 
піску на пляжах складає 16–35 м. Так, на пляжі 
Аркадія, нічний клуб «ВONO» майже повністю 
займає ширину піщаної зони, до води лишаєть-
ся лише 1–2 м піску. А нічний клуб «ITAKA» 
своєю територією повністю унеможливлює про-
хід вздовж берегової лінії і навіть частково за-
ходить в воду.

Пляж Лузанівка розташованій в районі Пере-
сипі, де повністю відсутні крути схили. Тому пі-
дійти до цього пляжу можна вільно по дорозі чи 
стежках, що дає значну перевагу для його вико-
ристання в рекреаційних цілях. Пляжний мате-
ріал на пляжі представлений піском з ракушкою. 
Ширина пляжу складає біля 35 м.

Пляжі від Ланжерону до Золотого берегу 
(рис. 1) примикають до уположених крутих схи-
лів, які є частиною берегозахисних споруд міста. 
Тому всі вони облаштовані підходами до пляж-
ної зони у вигляді сходів. Пляжний матеріал тут 
представлений піском з ракушкою, подекуди є 
невелика кількість гальки (Аркадія, Дельфін, 
Золотий Берег). Ширина пляжів в цьому районі 
коливається від 20 до 35 м. Найменша ширина 
відкритого піску спостерігається на пляжі Арка-
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дія (20 м). Найбільша ширина (35 м) відкритого 
піску – на пляжах Ланжерон та Чайка.

Чорноморка характеризується крутими схи-
лами, а подекуди обривами. Підійти до пляжної 
зони можливо за допомогою сходів, які є спеці-
ально облаштованими, але не скрізь, оскільки 
практично все узбережжя зайнято приватними 
будинками. Матеріал пляжу складається пере-
важно з дрібної ракушки і гальки різних роз-
мірів. Ширина пляжної зони складає біля 15 м.

Морське дно практично на всіх міських пля-
жах Одеського узбережжя представлено піском, 
піском з ракушняком, дрібною галькою, як і сама 
пляжна зона. Винятком є пляж Чорноморка, 
де на морському дні потрапляються каміння та 
крупна галька.

В переважній більшості акваторій Одеського 
заливу, показник глибини моря відповідає нор-
мативам згідно ГОСТ 17.1.5.02-80 (за нормати-
вами для дітей він повинен складати 1,8 м, для 
дорослих – 3-4 м) і складає від 1 до 3 м, а про-
тяжність мілини – від 20 до 100 м [14]. 

Для оцінки морфологічної привабливості пля-
жів м. Одеси використовувалися «Критерії оцін-
ки водоймищ», які запропоновані Колотовою Е.В. 
[15] та «Показники морфологічної привабливості 
пляжів» Орлової М.С. [16]. В табл. 1 наведені мор-
фологічні показники (характер берегу, склад пля-
жу та дна моря, підходи до води, середня ширина 
відкритого піску), за якими проводилася оцінка.

Результати визначення привабливості Одесь-
кого узбережжя за морфологічними показника-
ми (табл. 1), наведено в табл. 2.

Як свідчать наведені дані, за морфологічними 
показниками найбільш привабливими (3 бали) ви-
явилися пляжі: Курортний, Чайка, Чкаловський, 
Отрада, Ланжерон, Лузанівка. Це пояснюється 
тим що вони мають більш сприятливі рекреацій-
ні умови, а саме пологий берег, піщаний пляж 
та дно моря, обладнані підходи до води. Меншу 
кількість балів набрали пляжі: Золотий берег 
(2,8 бали), Аркадія і Дельфін (2,6 бали). Але вони 

також відносяться до привабливих. Оцінку змен-
шила наявність гальки на пляжах. Відносно при-
вабливим (2 бала) виявився пляж Чорноморка. 
Значно понизили оцінку наявність на узбережжі 
та в воді навалів каміння, а також значна кру-
тизна схилів.

Таблиця 2
Визначення привабливості Одеського  

узбережжя за морфологічними показниками
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Лузанівка 3 3 3 3 3 3
Ланжерон 3 3 3 3 3 3
Отрада 3 3 3 3 3 3
Дельфін 3 3 2 2 3 2,6
Чкаловський 3 3 3 3 3 3
Аркадія 3 3 2 2 3 2,6
Чайка 3 3 3 3 3 3
Курортний 3 3 3 3 3 3
Золотий 
Берег 3 3 2 3 3 2,8

Чорноморка 1 3 2 2 2 2

Висновки. Все узбережжя міста Одеса є гар-
ною основою для цілей рекреації оскільки має 
сприятливі природні та кліматичні умови для за-
доволення потреб відпочинку. Майже всі пляжі 
м. Одеси за морфологічними показниками є при-
вабливими для комфортного відпочинку. Винят-
ком є пляж Чорноморка, оскільки він має велику 
крутизну схилів, пляжна зона та морське дно 
складається з ракушняка, крупної гальки та ка-
міння, незначна ширина пляжу. Тому цей пляж 
віднесено до категорії пляжів відносно привабли-
вих для відпочинку.

Таблиця 1
Показники морфологічної привабливості пляжів [16]

Характеристики
Показники привабливості

Привабливі для відпочин-
ку пляжі (3 бали)

Пляжі відносно привабливі для 
відпочинку (2 бала)

Пляжі не привабливі для 
відпочинку (1 бал)

Характер берега

Пологі береги. Сухі тера-
совані, без крутих спус-
ків, придатні для освоєн-
ня в природному стані

Сухі проте мають круті схили, 
як правило обривисті, освоєння 
вимагає будівництва нескладних 

споруд

Берега або заболочені, або 
дуже круті з високим клі-

фом чи обривом

Підходи до води Відкриті Потребують невеликого розчи-
щення Закриті, топкі, закущені

Склад пляжного 
матеріалу.

Дендритові, середньо та 
крупнозернисті піски

Пісок з включенням гальки чи 
гравію Галька, навали глиб

Характер дна Пісок та мілка галька Велика галька, замулені піски, 
глиби

Мул, камінь, глина, велике 
гостре каміння, великі по-
криті водоростями плити

Середня ширина 
відкритого піску 15 – 25 м 5 – 15 м 0 – 5 м
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ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ОДЕССКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

Аннотация
Приведена общая и морфологическая характеристики городских пляжей Одесского побережья. Вы-
полнена оценка привлекательности пляжей по морфологическим показателям. Определены наиболее 
привлекательные городские пляжи с точки зрения их использования в рекреационных целях.
Ключевые слова: Одесса, побережье, рекреационные ресурсы, морфологическая характеристика, ре-
креационный потенциал, пляж, бальная оценка 

Sapko O.Y., Stozhka Т.О., Коvernyga М.S.
Odessa State Environmental University

ASSESSEMENTS OF MORPHOLOGICAL ATTRACTIVENESS ODESSA COAST

Summary
General and morphological characteristics of the city beaches of Odessa coast has been given. Assessments 
of attractiveness of the beaches by morphological parameters was conducted. The most attractive city 
beaches as regards their prospective use for recreational purposes were categorized.
Keywords: Odessa, coast, recreational resources, morphological characteristics, recreational potential, 
beach, ball estimate




