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ГЕОГРАФІЯ ОСЕРЕДКІВ ПРИРОДНО-ВОГНЕЩЕВИХ ХВОРОБ В 

ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Для Херсонської області залишається актуальною проблема природно-

вогнищевих інфекційних хвороб, список яких постійно оновлюється. 

Географічне розташування Херсонської області у зоні з родючими ґрунтами, 

різноманітністю рослинного та тваринного світу створює сприятливі умови для 

циркуляції збудників, а наявність розвиненого сільського господарства сприяє 

тому, що ризик інфікування від сільськогосподарських тварин і через харчові 

продукти є високим. Процеси, що відбуваються в навколишньому середовищі 

під впливом антропогенних і природних факторів, призводять до змін 

ландшафтів, тваринного і рослинного світу і, як наслідок, до трансформації 

природних вогнищ, їх активізації, згасання, появи нових осередків тощо. 

Аналізуючи карту «Загрози природно-вогнищних інфекцій», яку вміщено в 

Атласі природних, техногенних і соціальних небезпек та ризиків виникнення 

надзвичайних ситуацій в Україні [2], слід відзначити, що, за класифікацією 

українського епідеміолога Л. В. Громашевського, більшість зареєстрованих 

останнім часом у регіоні осередків інфекційних хвороб у Херсонській області 

відносяться до зоонозів (біотично зумовлених хвороб, якими хворіють і 
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тварини, і люди). Епідемічна ситуація за цими хворобами нестійка. Херсонська 

область відноситься до регіонів з низькими показниками зареєстрованих 

ензоотичних територій. Однак, на фоні України область виділяється високим 

рівнем ураження кишковим ієрсиніозом, середнім – лихоманкою Західного 

Нілу (рис.1.). Також на території області присутні вогнища лептоспірозу та 

туляремії [1]. 

 

Рис. 1. Осередки небезпеки захворюваності природно-вогнищевими 

хворобами на території Херсонської області (укладено автором). 

 



Рис. 2. Зареєстровані випадки природно-вогнищних інфекцій у 

Херсонській області, 2014 р. (укладено автором за даними Центральної 

СЕС МОЗ України) 

 

Щодо безпосередніх випадків природно-вогнищевих хвороб, картина з 

року в рік відрізняється, на рис. 2. представлена ситуація на 2014 р. Осередки 

хвороб локалізуються у плавнях р. Дніпро, на природоохоронних територіях, де 

гніздиться низка перелітних птахів, а також у районах вирощування рису в 

чеках.  

Підсумовуючи зазначене, відмітимо, що територія Херсонської області, з 

огляду на природні фактори впливу на здоров’я населення, характеризується в 

цілому як комфортна для життя і здоров’я населення. Але потенційна загроза зі 

сторони неконтрольованого впливу природно-вогнещевих інфекцій є досить 

актуальною, зважаючи на плачевний стан медичної та санітарно-

епідеміологічної системи нагляду та контролю. 
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