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ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНІВ-АНАЛОГІВ ЄВРОПИ 
 

Голоценові піщані масиви Європи диференційовані на  внутріматерикові та прибережно-морські з поділом перших і 

других на масиви постгляціальних та позагляціальних областей. Виявлення регіонів-аналогів здійснювалося за 

критеріями: тополого-метричним, генетичним, типами домінуючих форм рельєфу та ступенем еолово-

антропогенної трансформації. Аналіз найбільших піщаних масивів Європи за такими критеріями показав, що за 

площею поширення Олешківські піски не є найбільшими в Європі, вони не належать до пустель, адже їх кліматичні 

та інші фізико-географічні параметри відповідають території сухого степу. Прямого регіону-аналогу Олешківським 

піскам в Європі не існує. Рідкісне поєднання у формуванні пісків флювіального, вірогідно флювіогляціального, певною 

мірою таласогенного, еолового та антропогенного факторів, свідчить про унікальність цього регіону. З огляду на 

значну роль таласогенних процесів у формуванні Кінбурнської і частково Іванівської та Збурівської арен в якості 

регіону-аналогу до певної міри можуть слугувати західні придельтові геокомплекси Волги. 
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В сучасних засобах масової інформації 

досить часто можна зустріти висловлювання 

щодо Олешківських пісків як найбільшого 

піщаного масиву або найбільшої пустелі в 

Європі «з безкрайніми барханами, що 

пересуваються  і досягають величезних розмірів». 

У приблизно такому ж, зінтегрованому нами 

вигляді, згадуються не лише «Українська 

пустеля», але й польська, румунська, 

болгарська, сербська, російська «Сахари» 

(«Błędowska Pustynia», «Oltenian Sahara», 

«Stranja Sahara», «Deliblatska Peščara», 

«Донская Сахара») та цілий ряд піщаних 

масивів, здебільшого приморських дюн, на 

території Франції (Аркашон, «la Dune du Pyla, 

Pilat»), Італії («Piscinas Dunes»), Греції 

(«Pachies Ammoudies of Lemnos»). То ж чи  

відповідають такі уявлення дійсності стосовно 

Олешківських пісків? Дослідження такого 

характеру в Україні раніше не здійснювалися, 

авторами ж вони проведені на основі 

багаторічних геолого-геоморфологічних 

досліджень Лівобережжя Нижнього Дніпра та 

опрацювання наукової літератури й 

різноманітного картографічного матеріалу. 

Аналіз поширення піщаних масивів Європи, 

які знаходяться в умовах голоценової еолової 

трансформації, свідчить про доцільність їх 

диференціації на внутріматерикові та 

прибережно-морські з поділом перших і 

других на масиви постгляціальних та 

позагляціальних областей. 

До постгляціальних областей в межах 

Європи нами віднесено території, які знаходи-

лися в умовах плейстоценових зледенінь. Пів-

денну ж межу таких областей проведено 

вздовж південної лінії поширення найбільш 

масштабного риського (дніпровського) зледе-

ніння. Періоди танення льодовиків та міжгля-

ціальні епохи характеризувалися формуванням 

піщаних масивів флювіогляціального, озерно-

льодовикового, озерно-алювіального та 

алювіального генезису. В північних регіонах 

Європи вони займають дуже значні площі, 

свідченням чого є розроблена нами карта, де 

такі масиви показані від Бельгії й до 

Уральських гір. Прикладом цих піщаних 

масивів слугують алювіальні та зандрові 

геокомплекси Полісся, більшості північної та 

середньої частин Східноєвропейської рівнини 

та північні регіони Західної й Східної Європи. 

До позагляціальних областей Європи 

віднесено решту території Європи, де піщані 

масиви здебільшого сформувалися в умовах 

середземноморських, суббореальних лісосте-

пових, степових та напівпустельних зональних 

ландшафтів. Найбільш масштабними позагляціа-

льними внутріматериковими регіонами концен-
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трації піщаних масивів у Європі є степове 

межиріччя Дніпра – Волги та напівпустельно-

степове межиріччя Волги – Уралу – Емби. 

Найбільшими за площею масивами пісків 

першого регіону є західна придельтова частина 

Волги з поширенням Бугрів Бера на площі 

близько 557 тис. га, Астраханські (Приволзькі) 

піски (450 тис. га), Терсько-Кумські (289 тис. 

га), Нижньодонські (207 тис. га). Частково 

піски поширені й на території Чорних Земель 

Калмикії. Невеликі площі позагляціальних 

внутріматерикових піщаних масивів також 

сформовані на території Західної й Східної 

Європи, зокрема на півдні Сербії (масив 

Деліблато), в Румунії (масив Олтенія) та 

Угорщині (масив «Kiskunság»). 

Найбільші позагляціальні внутріматерикові 

піщані масиви України мають місце в долинах 

Дніпра, Сіверського Донця (83 тис. га), також у 

дельті Дунаю, але здебільшого на території 

Румунії (15 тис. га). В колі таких територій 

особливе місце займають Олешківські піски 

(219,8 тис. га).  

На території напівпустельно-степового 

межиріччя Волги – Уралу - Емби піщані масиви 

здебільшого утворені в межах наступних трьох 

регіонів - Рин-Пісків (539 тис. га), східної  

(Приахтубинської) придельтової частини 

Волги з поширенням Бугрів Бера  (142 тис. га), 

а також Степового Приуралля (300 тис. га) [7], 

де отримали розвиток два псамітових регіони - 

Урало-Ілецький та Волзько-Самарський. 

Кожен із цих регіонів має свою специфіку 

утворення та типологію еолових форм рельєфу.  

Формування позагляціальних внутрімате-

рикових піщаних масивів Європи здебільшого 

пов’язують із флювіальними та флювіогля-

ціальними процесами, проте вони також 

можуть утворюватися і в зонах сукупної дії цих 

процесів, а подекуди й таласогенних процесів. 

Усі ці масиви більшою або меншою мірою 

піддані впливу еолової та антропогенної 

трансформації з відповідним утворенням мезо- 

та мікроформ рельєфу. 

Прибережно-морські піщані масиви поши-

рені як у постгляціальних, так і позагляціальних 

областях Європи. Формування їх пов’язане з 

таласогенними, еолово-таласогенними процеса-

ми, не рідко з флювіальними, а подекуди й 

флювіогля-ціальними процесами.  Яскравим при-

кладом поширення піщаних масивів такого типу 

в постгляціальних областях є дюни Словінського 

національного парку (Польща), піски південної 

частини Прибалтики, зокрема дюни таких кіс як 

Куршю-Нерія, Хельська та Віслинська, що на 

території Литви, Польщі, частково Калінінград-

ської області Російської Федерації. Прикладами 

прибережно-морських піщаних масивів позагля-

ціальних областей Європи є піски узбережної 

зони Біскайської затоки у Франції (Аркашон, - 

дюна Піла), південно-західної частини Сардінії 

(масив Пішинас), півдня Іспанії (Альмерійські 

піски) [12].  Досить неоднозначними з генетичної 

точки зору є піски придельтових частин Волги - 

Бугри Бера, які за останніми дослідженнями 

утворені внаслідок регресійних і трансгресійних 

процесів Каспійського моря, зокрема у зв’язку з 

формуванням морських і вірогідно підводно-

дельтових відкладів, певною мірою ерозійних 

процесів [8]. О.М. Бадюкова [2] їх утворення 

пов’язує з перетоком вод Каспію в Чорне море 

через колишню Маницьку протоку. 

Елементарні форми рельєфу внутрімате-

рикових та прибережно-морських піщаних 

масивів Європи, які піддані впливу еолової 

трансформації, в головному суттєво відріз-

няються, першочергово за конфігурацією та 

розмірами. Внутріматерикові форми здебіль-

шого представлені невисокими горбами та 

буграми (кучугурами), погорбленими пасмами, 

хвилястими піщаними полями, подекуди чітко 

вираженими параболічними та іншими видами 

дюн. Прибережно-морські піщані масиви 

більш одноманітні в характері форм рельєфу, 

але вони мають більш чітко виражену 

конфігурацію, частіше у вигляді погорблених 

пасом, що простягаються вздовж берегової 

лінії моря. Вони можуть бути досить високими, 

наприклад, на території коси Куршю-Нерія 

абсолютне значення висоти дюн сягає 67 м. 

 Отже, на території Європи існує тополого-

метрично, морфологічно й генетично досить 

різноманітна система піщаних масивів, які 

раніше більшою або меншою мірою були 

піддані еоловому рельєфоутворенню, але й на 

сучасній стадії розвитку вони знаходяться у 

фазі певної еолової трансформації.  

В колі розглянутої системи піщаних масивів 

Європи територія поширення Олешківських 

пісків відзначається наступними найголовнішими 

геолого-геоморфологічними рисами: 

положенням у межах верхньопліоценової 

дельти Пра-Дніпра, перекритої більш пізніми 
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піщаними відкладами алювіальної та 

перигляціальної, за Горецьким [3], формацій; 

формуванням серед морфоскульптур 

Лівобережжя Нижнього Дніпра, де на 

сучасному етапі функціонування утворено 

чотири головних типи форм рельєфу - 

заплавний, надзаплавно-низинний, надзаплав-

но-припіднятий плоскорівнинно-терасовий та 

надзаплавно-припіднятий погорблений; 

наявністю семи різновисотних погорблених 

піщаних масивів (арен), що відокремлені один 

від одного плоскорівнинними міжаренними 

геокомплексами, з відповідним проявом у складі 

арен двох типів форм рельєфу - погорблених 

піщаних рівнин та внутріаренних улоговин із 

розмаїттям форм рельєфу та особливостей; 

поширенням приаренних піщано-суглинко-

вих плоскорівнинних геокомплексів із погор-

блено-улоговинними піщаними мікромасива-

ми та степовими блюдцями;  

трансформацією, залежно від місцеполо-

ження, піщаних арен флювіальними, таласо-

генними, еоловими та антропогенними проце-

сами з відповідним розвитком акумулятивних 

та вироблених форм рельєфу, зокрема піщаних 

полів і пасом, параболічних дюн; міжаренних,  

міжпасмових (ашикових, ільменевих) та 

дефляційних (в тому числі сагових) улоговин.  

З метою виявлення регіонів-аналогів 

Олешківським піскам, визначимо головні 

критерії, за якими ідентифікація таких регіонів 

стає можливою. До числа цих головних 

критеріїв, на наш погляд, слід віднести 

тополого-метричні особливості, генезис, типи 

домінуючих форм рельєфу та ступінь еолово-

антропогенної трансформації.  

За тополого-метричним критерієм аналог 

Олешківським піскам має знаходитись у нижній 

частині басейну значної за розмірами річкової 

долини, зокрема у пригирловій та частково 

приморській гіпсометрично низинній (до 40 м) 

зоні. У випадку з територією Олешківських 

пісків маємо зіставляти басейн річки Дніпро й 

зокрема територію Лівобережжя Нижнього 

Дніпра з тополого-метричними особливостями 

найбільших річок Європи, у колі яких Дніпро за 

площею свого басейну входить до трійки 

найголовніших водотоків. Аналіз усіх названих 

регіонів свідчить, що жоден із них за тополого-

метричним критерієм не є аналогом 

Олешківських пісків. Дещо подібними до 

Олешківських пісків є піски Нижнього Дону та 

придельтової частини Волги, проте така 

подібність дуже умовна, адже піщані масиви 

Нижнього Дону є дискретно сформованими 

вздовж долини Дону на відстані 470 км, у той 

час як піски Олешшя, маючи більшу загальну 

площу, є більш компактними, - від Чорного 

моря і до м. Каховка вони поширені на відстань 

158 км. Ще меншим ступенем подібності за 

тополого-метричним критерієм характеризується 

північно-західна придельтова частина Волги, 

оскільки цей регіон не поділений на окремі 

піщані масиви, літологічно це інші відклади 

(піщано-глинисті) і до того ж він сформований у 

яскраво вираженій аридній зоні.  

Генетичний критерій в даному випадку є 

найголовнішим і найскладнішим. Олешківські 

піски, на наш погляд, в своїй основі переважно 

мають флювіальну ґенезу, в поверхневій і 

приповерхневій частинах - флювіогляціальну та 

флювіальну генезу з наступною трансформацією 

еоловими, подекуди таласогенними та певною 

мірою антропогенними процесами. За цим 

критерієм дещо подібними, особливо в контексті 

флювіальної та флювіогляціальної генези, є піски 

Нижнього Дону та Урало-Ілецького регіону, 

проте Олешківські піски – це яскраво виражене 

полігенне утворення з важливим впливом дії 

морських процесів, особливо в їх західній 

частині, свідченням чого є система пасмово-

улоговинних форм рельєфу в межах Збур’ївської, 

Іванівської та Кінбурнської арен [5].  

За критерієм домінування форм рельєфу 

об’єкт-аналог Олешківським піскам має 

відповідати наявності таких мезоформ рельєфу 

як піщані арени та міжаренні й приаренні 

плоскі рівнини, а на більш нижчому 

масштабному рівні, стосовно арен, – наявності 

плоскорівнинних, хвилястих, горбистих та 

бугристих, подекуди з параболічними дюнами, 

підтипів форм рельєфу, а також різнотипових 

улоговинних форм рельєфу. Згідно цих 

геоморфологічних ознак піскам Олешшя, на 

мезорівні, не відповідає жоден із уже згаданих 

псамітових регіонів, але на рівні окремих форм 

рельєфу або їх комплексів найбільше їм 

відповідають піски Нижнього Дону - Доно-

Цимлянські, Голубинські та Арчедино-

Донські. Окремим місцям Олешківських пісків, 

особливо південної частини Кінбурнської 

арени, а також Іванівської та Збурівської арен, 

за характером рисунку еолово-гідрогенних 

ландшафтних комплексів значною мірою 
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відповідають придельтові частини Волги з 

поширенням Бугрів Бера – «ландшафти 

ільмено-бугристих рівнин» [1, 5]. 

Ступінь еолово-антропогенної трансформації 

піщаних відкладів Олешківських пісків у 

загальних рисах є досить високим, проте тут 

слід вирізняти суто еоловий фактор і власне 

антропогенну складову.  

Дія еолового фактору в Олешківських пісках, 

першочергово, знаходить свій прояв у наявності 

оголених та слабозадернованих пісків. Специ-

фіка сучасного клімату в цьому регіоні є такою, 

що оголені та слабозадерновані піски тут пере-

важно сконцентровані на території Келегейської 

(18,6 тис. га), Козачелагерської (14,7 тис. га) та 

Чалбаської (2,9 тис. га) арен, у меншій мірі вони 

мають місце в межах інших арен Олешшя. Важ-

ливо зазначити, що протягом останніх 70 років 

загальний тренд щодо задернованості пісків є 

все більш виразним, що обумовлено мезофіти-

зацією рослинного покриву даного регіону. До-

казом такої тези є результати ґрунтовних 

ландшафтно-галогеохімічних [4] та фітоцено-

тичних [10] досліджень. Антропогенна транс-

формація піщаних відкладів Олешківських 

пісків має досить давню історію, особливо з дру-

гої половини XVIII століття,  характеризується 

високим ступенем враження й різноманіттям 

форм, першочергово внаслідок вкрай масштаб-

ного проведення фітомеліоративних заходів (з 

1834 р.), подекуди реалізації місцевого зрошен-

ня. Відповідно, за характером еолово-антропо-

генної трансформації близькими до Олешківсь-

ких пісків на території Європи є цілий ряд псамі-

тових ландшафтів, проте масштаби фітомелі-

оративних заходів на території Олешшя є 

безпрецедентними.    

Отже, порівняльний аналіз за чотирма 

зазначеними критеріями Олешківських пісків та 

інших піщаних масивів Європи свідчить, що  за 

площею свого поширення вони не є 

найбільшими в межах території Європи і не 

належать до пустель, адже їх кліматичні та інші 

фізико-географічні параметри відповідають 

території сухих степів. Прямого регіону-аналогу 

Олешківським піскам в Європі не існує, адже 

при формуванні їх арен та інших мезо- і 

мікроформ рельєфу існувало рідкісне поєднання 

флювіальних, флювіогляціальних, певною 

мірою таласогенних та еолових і антропогенних 

процесів, що свідчить про унікальність цього 

регіону. Загальний характер поширення 

піщаних масивів позагляціальних областей 

Європи засвідчує важливу закономірну рису – 

збільшення площ піщаних масивів із активним 

розвитком еолових процесів із заходу на схід, 

що обумовлено посиленням аридності клімату в 

такому ж напрямку.  
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Kryvulchenko A., Andaran M. 

OLESHKIVSKY SANDS IN THE CONTEXT OF THE ANALOGOUS REGIONS OF EUROPE 

The holocene sandy massifs of Europe are differentiated into inland and coastal-marine ones with the division of the first and 

second into massifs of postglacial and outside glacial regions. To the postglacial areas within Europe, we attributed the 

territories that were in conditions of pleistocene glaciation. An example of such sandy massifs are alluvial and and the outwash 

geocomplex of Polissia, most of the northern and middle parts of the East European plain and the northern regions of Western 

and Eastern Europe. The remaining territories of Europe are referred to the outside glacial regions of Europe, where the sand 

massifs were mainly formed in the conditions of the mediterranean, subboreal forest-steppe, steppe and semi-desert zonal 

landscapes. The most large-scale outside glacial inland regions of concentration of sand massifs in Europe are steppe interfluve 

of Dnieper - Volga and semidesert-steppe interfluve of Volga-Ural-Emba. The largest outside glamental inland sacred massifs 

of Ukraine take place in the valleys of the Dnieper, Siversky Donets, also in the Danube Delta, but mostly in Romania. In the 

circle of such territories occupy a special place Oleshkivsky Sands (219,8 thousand hectares).  

Identification of regions-analogues was carried out on the basis of the following criteria: topology-metric, genetic, types of 

dominant landforms, as well as the degree of eolian-anthropogenic transformation. Analysis of the largest sand massifs of 

Europe by such criteria showed that the development area of Oleshkivski sands is not the largest in Europe, they also do not 

belong to desert regions, as their climatic and other physiographic parameters correspond to dry steppe landscapes. There is 

no direct analog region of  Oleshky Sands in Europe. A rare combination in the formation of sands of fluvial, probably 

fluvioglacial, to a certain extent talasogenic, eolian and anthropogenic factors indicates the uniqueness of this region. Given 

the significant role thalassogenic processes in forming of the Kinburn and partially the Ivanivskia and Zburiwskia arenas as a 

region-analogue, to a certain extent, can serve the western near delta geocomplexes of the Volga.  

Keywords: analogue, sands, Europe, Oleshky Sands, genesis, climate, desert, dry steppe, postglacial areas, outside glacial 

regions, criterion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


