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Дослідження соціоекосистеми Кінбурнської коси 
 
Кінбурнська коса – це унікальний куточок природи. Він має велику 

цінність для біосфери, тому що характеризуються великим різноманіттям 
тваринного та рослинного світу, наявністю заповідних територій. 
Кінбурнська коса належить до біотопу плавні. Із ссавців тут мешкають доволі 
цінні представники: ховрах сірий, ондатра, норка; птахи: норець, пелікан, 
баклан (великий і малий), чапля (біла і жовта), коровайка, лебідь-шипун, 
голубок. Серед плазунів: вуж водяний, гадюка степова, вуж звичайний, 
ящірка пісчана. Серед земноводних: жаба озерна, жаба зелена, тритон 
гребінчастий. На території Кінбурнської коси розташовані Чорноморський 
біосферний заповідник, Регіональний ландшафтний парк. 

 Кінбурнська коса – це справжній степ з такими рослинами, як ковила, 
типчак. На території коси багато озер з відкладами кристалічної повареної 
солі. Отже, цілком зрозуміло, що Кінбурнська коса – природній об’єкт, який 
характеризується рослинним і тваринним світом, що сформувався в певних 
фізико-географічних умовах і представляє велику цінність для біосфери та 
потребує захисту. На сьогодні гострою проблемою є організація рекреації. 
Інтереси відпочиваючих не захищаються, і цей процес не регулюється 
державою. 

Метою наших досліджень було обгрунтувати з наукового погляду 
систему взаємозв’язку між діючими особами (місцевими жителями, 
відпочиваючими) і природною екосистемою Кінбурнської коси. Ця проблема 
потребує негайного вирішення. Для неї, на нашу думку, треба:  

1. Відомості про побут життя населення (стан, потреби, прогноз). 
2. Дані про відпочиваючих. 
Основними методами,  які були використані нами є візуальний 

моніторинг та опитування населення,  а також аналіз документів Сільської 
Ради.  Був  вивчений побут населення і такі його складові: облаштування 
садиб, городів, продуктові сади, структура системи продуктивного 
тваринництва. 
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Облаштування садиб корінного населення 
Основний спосіб будівництва житла – валькування глиною, обробка 

"шубами". По кутах хати ставили сохи із дерева, до яких фіксують жордини, 
обмощують очеретом. При всьому різноманітті садиб існують деякі спільні 
риси. Всі вони огороджені тином, біля воріт є хвіртка, перелаз, в кожному 
дворі є повітка для худоби, криниця, колонка. 

Прикладом місцевої хати є мазанка. Вона базується на сохах. Сінешні 
двері роблять більшими за хатні. Вікна зі ставнями, рамами. Дах складається 
зі стропил. Основним матеріалом для покрівлі є шифер. Підтримує тепло у 
хаті типова українська піч. Стіни в хаті побілені,  підлога дерев’яна.  

Літня кухня дверима спрямована на північний захід. Здебільшого через 
літню кухню є вхід до погріба. В кожному дворі є душ, баня, туалет. 

Вид худоби Інформація 

1. Корови Домінує типова червоно-степова, серед бичків – червоно-
ряба порода 

2. Кури В середньому тримають 15-20 курей 

3. Вівці Тримають 10 дворів (6-10 одиниць) 
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Облаштування городів 
За внутрішнім двором  розташований город. Між посадженими 

культурами для зручності зроблені стежки. Для поливу городніх рослин 
місцеве населення використовує шланги та насоси. Воду для поливу беруть зі 
скважин (глибина 2 метра), котлованів. 

Вздовж городу висаджені довгими рядками соняшник та кукурудза. 
Найпоширенішою  городньою культурою є картопля. Також 

вирощуються морква, капуста, томати, буряк, цибуля, часник, огірки, 
гарбузи, кавуни, хрін, укріп, перець, кабачки, сині баклажани, квасоля. 

Виробнича діяльність на городах також передбачає виривання бур’янів, 
підгортання городніх культур. При городніх роботах  використовують такі 
знаряддя праці, як лопати, сапки, граблі, cерпи. 

 

Продуктові сади 
Як правило, продуктові сади висаджуються без будь-якого  попереднього 

плану. Поруч з фруктовими деревами ростуть ягідні кущі: агруc, малина, 
ожина, смородина. Більшість дерев – це яблуні, груші, горіхи, сливи, 
абрикоси, вишні,  персики, черешні, айва. Також розводять виноград, 
вирощують лісовий горіх. 

Структура системи продуктивного тваринництва 
В кожному подвір’ї розташовані приміщення для худоби, пташники. 

Повітки будуються таким чином, щоб відбувалась вентиляція, було 
достатньо світла, вистачало місця для розміщення  худоби. В повітках 
необхідно регулярно прибирати, щоб не з’являлись сторонні запахи.  

Місцеве населення розводить корів, кіз, свиней, вівець. Коні – необхідна 
річ в господарстві. Їх використовують для перевозки легкого вантажу, людей. 

Корів  годують січними та сухими кормами. Вівці та корови випасаються 
біля подвір’їв. Курей розводять в двох напрямках: яєчного та м’ясо-яєчного. 
Також держать гусей, качок, індокачок. Деякі господарі розводять кролів. 

Кінбурнська коса є не тільки науковим об’єктом (де вчені можуть 
проводити дослідження), але й рекреаційним об’єктом (пахощі соснового 
лісу, чисте морське повітря сприяють зміцненню здоров’я людини).  
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На теперішній час щодо екології людини в умовах Кінбурнської коси 
ситуація склалася не дуже сприятливою. Більшість населення похилого віку, 
культурно-побутовий рівень їх життя низький. Крім того, низький рівень 
медичного обслуговування. Побут, життя мешканців Кінбурнської коси 
характеризується певними властивостями. Основні  житлові будівлі і 
господарські приміщення будуються таким чином, що забезпечуються 
оптимальні умови енергозбереження: взимку теплі, влітку прохолодні, 
термоізоляційно надійні. Основними продуктами харчування на території 
Кінбурнської коси є: картопля, риба, продукти мисливництва, плоди дикої 
природи, трави. 

Мешканці Кінбурнської коси мають обмеження в своїй господарській 
діяльності, адже територія Кінбурнської коси є заповідною. 

Таким чином, умови життя на Кінбурнській косі далекі від сучасного 
міського життя. На нашу думку, соціально-економічний аспект проблеми 
заповідної території Кінбурнської коси потребує подальшого дослідження. Ці 
дані є лише початком цієї роботи і, стануть науковим здобутком для 
подальшого дослідження. Було з’ясовано головне – територію Кінбурнської 
коси треба залишити заповідною. 

Пропозиції: 
1. Слід контролювати рекреаційну діяльність (удосконалити умови 
відпочинку людей, захищати інтереси відпочиваючих). 

2. Запобігати забрудненню прибережної території (для цього проводити 
регулярний моніторинг території).  

3. Здійснювати контроль за ввезенням тварин (собак, птахів). 
4. Налагодити зв’язок між хуторами. 
5. Створити удосконалену систему надання медичної допомоги. 
6. Використовувати волів і коней як транспорт (адже воли і коні 
екологічно чисті і не руйнують природу). 

 
 
 
 
 
 
 


