Ляхович Іван Михайлович
студент,
Науковий керівник
Тищенко Світлана Володимирівна
к.е.н., доцент,
Житомирський національний
агроекологічний університет
ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
A brief description of the current state of tourism potential of recreational resources of Zhytomyr region is given. Attention
is drawn to the presence of a variety of recreational and tourism resources of the region, consisting of natural, geographical
and socio-economic components.
Наявність і різноманітність рекреаційно-туристичих ресурсів певної території впливає не лише на територіальну
організацію рекреаційної діяльності та спеціалізацію туризму, а й відбивається на економічній ефективності
функціонування області, бо є складовою ресурсного потенціалу господарства. Умовно рекреаційно-туристські ресурси
можна поділити на: природно-географічні та соціально-економічні. Житомирщина знаходиться в зоні Полісся, а для
цієї зони характерно велика кількість лісів. Фітолікувальні рекреаційні ресурси обмежуються параметрами
рекреаційного використання лісів і їх водоохоронно-захисними властивостями, цілющим впливом на організм людини
і сприятливим санітарно-гігієнічним фоном для лікування, відпочинку, туризму[4].
Площа земель лісового фонду області перевищує 1 млн. га. Показник лісистості - 31,3%. тобто вона займає
четверте місце в Україні після Закарпатської (50%), Івано-Франківської (39%), Рівненської (35%) областей. Найбільшу
лісистість в області мають Овруцький та Олевський райони, де вона відповідно становить 59% та 63%.[1] Тому, слід
акцентувати увагу на рекреаційних можливостях лісу. Так, на території Олевського та Овруцького районів
розмішується найбільший в Україні за площею Поліський природний заповідник. Його загальна площа - 20104 га.
Державні заказники організуються, передусім, на території, в межах якої трапляються види рослин і тварин, занесені
до Червоної книги України. Для збереження в природному стані для наукових, культурно-освітніх та естетичних цілей
в досліджуваному регіоні були виділені території, що мають особливу цінність і є унікальними. З метою збереження,
вивчення та збагачення різноманітних рослин для їх найбільш ефективного культурного і наукового використання на
території Житомирської області були створені ботанічні сади, парки загальнодержавного і місцевого значення.
На території Олевського району також багато природних пам'яток і заповідних місць. Одним з них є геологічний
заказник "Кам'яне село". Воно розміщене на території Замисловицького лісництва Білокоровицького держлісгоспу на
схід від села Рудня Замисловицька. Заказник цей має територію 15 га. Характеризується виходами на поверхню
численних валунів великих і малих розмірів, багато з яких за формою нагадують сільські хати, хліви і клуні. Такої
форми ці камені набули в процесі тисячолітньої ерозії під впливом води, зміни температур та повітря.
Ще одним фактором, який впливає розвитку рекреації є річкова система. Головною річкою області справедливо
вважають Тетерів. Починається вона поблизу с. Носівка, що в Чуднівському районі, з майже непомітних струмків.
Поволі набирає сили, глибшає. Річка тече в межах Українського кристалічного щита, тому долина її дуже пересічена,
береги здебільшого скелясті. Майже протягом усієї течії річки після с. Трощі спостерігаються порош і водоспади,
виходи на поверхню гранітів та гнейсів. Після Чуднова Тетерів тече здебільшого лісами. Скелясті береги, зелене
обрамлення надають річці надзвичайної мальовничості. Між селами Тригір'я і Денишами на Тетереві є невеликий
водоспад.
Також на території Житомирських лісів можна зустріти рекреаційні майданчики. Там є все для комфортного
вікенду на лоні природи: ошатні альтанки, зручні столи та лави, гойдалки для дітей, спеціально обладнані місця для
вогнища та сміттєзбірники[2].
Відомо, що на сьогодні рекреація та туризм є одним з найприбутковіших видів бізнесу у світі. Цей сектор останнім
часом стає дедалі важливішим у структурі національних економік, і розвивається дуже швидкими темпами, в країнах
що надають розвитку рекреації та туризму пріоритетного значення, ця сфера послуг зростає набагато швидше, стаючи
не тільки дедалі значимішою частиною національних економік, але й найважливішим наповнюючем державної
скарбниці[3].
Отже, раціональне та ефективне використання природно-рекреаційних ресурсів Житомирської області надасть
можливість значно збільшити прибутковість туристичних підприємств, і у свою чергу сприятиме наповненню
бюджету регіону. Даний регіон має велику перспективу для розвитку туристично-рекреаційної діяльності. Значну
територію області займає зона Полісся, для якої характерно: сприятливий для оздоровлення клімат, велика кількість
лісів та невелика різноманітність лікувальних грязей. Основну привабливість регіону складають історичні пам’ятки та
природні умови, які відіграють значну роль у сприятливому розвитку багатьох видів сучасного туризму. Область
багата на рекреаційні ресурси, однак увесь потенціал, ще недостатньо використовується в туристичній сфері.
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