
Dzharylgach. Island, created by goddess 

Every district, especially beautiful one, has its secrets and legends, it's favourite heroes and myths about                
them, which now are called ‘fictional’ truth. There is an unusual and awesome Dzharylgach island in the                 
Kherson region. It has beautiful nature, clear sea, flora, fauna, views, beaches. It is unusual for its history and                   
meaning. 
 
Like any honorable geographic object, Dzharylgach has appeared for a good reason. There are islands,               
created by giants, some of them, according to local stories, are backs of great fish, some are washed by                   
powerful rivers , which brought sand to new places. With Dzharylgach everything is simple and tasteful: it                 
was created by goddess (this is one of the versions for tourists). 
 
Wonderful Iphygenia, not willing to be a wife of legendary hero Achille, ran to the seaside to dive into waves                    
forever. But goddess Artemis, willing to save her loyal priestess, began to straw sand in front of her. And the                    
longer she was running, the longer that sand path was becoming. So,this way Dzharylgach was created and                 
some more hundred kilometres of sandy beaches , which reached Tenderiv Spit. Island is divided from land                 
with a narrow marine duct, which helps to create and save a unique atmosphere. 
 
Dzharylgach is an island of love and sea, stars and songs with guitar, dolphins and lighthouses, mouflons and                  
does, sand, seashells, relaxation and dreams. Everyone imagines it in his own way. But he looks like nothing                  
else. Charismatic, strong, quiet. Incredibly beautiful. A bit distant. but very generous. It gives tranquillity,               
energy, beauty and happiness out for nothing. Very tactful, without asking any extra questions. Your arrival                
means you need it. By the way, to each his own. 
 
And Dzharylgach doesn't fail. Nobody leaves without a gift or attention. This is the island of energy and                  
tranquility, force and tenderness, knowledge and acceptance. Honestly, this isn't an equal exchange- because              
we leave him our sadness and fears, distresses and tiredness. But life is wise. It knows the island will deal                    
with all we can't. 
 
For the record: Dzharylgach has the biggest square and the second longest inhabited island in Ukraine and                 
Black sea. It belongs to the national natural park ‘Dzharylgach’. It was mentioned in compositions by                
ancient historians Pliniy and Herodotus, geographer Ptolemy. Grazing large cattle and sheep turned the              
district into desert in the middle of the previous century. Nowadays main terrain elements- sandy dunes (with                 
trees in some areas), coastal marsh low-lying lands, estuaries, sandy spits. About 7 km of Dzharylgach Bay                 
separates it from Skadovsk town, where you can commute by ship, yacht, catamaran. The length of island                 
from West to East is about 42 km, from North to South- 4,6 km. Considerable part of an area is located lower                      
the sea level. Average temperature in summer is 22-24°C. This makes an island attractive to vacationers and                 
tourists. 
  



 
  
Острів, створений богинею 
Усяка місцевість, а гарна тим більше, має свої секрети і легенди, своїх улюблених героїв і міфи про                 
них, що тепер називаються 'надуманою' правдою. Дивний і прекрасний острів Джарилгач, що в             
Херсонській області. Прекрасний природою і чистим морем, тваринами, рослинами, пейзажами,          
пляжами. Дивний – історією і значенням. 
Як і будь-який поважний географічний об'єкт, Джарилгач з'явився не просто так. Є острови, створені              
велетнями; деякі, за переказами місцевого населення, є спиною величезної риби; деякі намиті            
могутніми ріками, що нанесли річковий пісок на нове місце. З Джарилгачем – усе просто і зі смаком:                 
він був створений богинею (одна з версій для туристів).  
Прекрасна Іфігенія, не бажаючи бути дружиною легендарного героя Ахілла, побігла до моря, щоб             
назавжди поринути у хвилі. Але богиня Артеміда, бажаючи врятувати свою вірну жрицю, почала             
сипати перед нею пісок. І чим довше та бігла, тим протяжнішою ставала піщана доріжка. Так з'явився                
Джарилгач і ще добра сотня кілометрів піщаних пляжів, що доходили аж до краю Тендрівської коси.               
Острів відокремлюється від суші вузькою морською протокою, яка і допомагає створити та зберегти             
неповторну атмосферу. 
Джарилгач – це острів любові і моря, зірок і пісень під гітару, дельфінів і маяків, муфлонів і ланей,                  
піску, мушель, релаксу і мрій. Кожен уявляє його по-своєму. Проте він не схожий ні на що.                
Харизматичний, сильний, мовчазний. Дуже гарний. Трохи відсторонений. Але дуже щедрий. Він           
роздає – ось просто так! – спокій, енергію, красу і щастя. Дуже тактовний, не ставить зайвих                
запитань. Ти приїхав – значить, тобі треба. До того ж – кожному своє. 
І Джа не підводить. Ніхто не залишається без подарунка, без уваги. Острів енергії і спокою, сили і                 
ніжності, знання і прийняття. Якщо чесно, це нерівний обмін – адже ми залишаємо йому свої печалі і                 
страхи, занепокоєння і втому. Та життя мудре. Воно знає, що острів впорається з тим, з чим не                 
можемо впоратися ми.  
Довідково: Джарилгач – найбільший за площею і другий за довжиною острів в Україні і Чорному               
морі, не заселений. Входить до національного природного парку 'Джарилгацький'. Його згадували у            
своїх творах античні історики Пліній і Геродот, географ Птоломей. Випас великої рогатої худоби та              
овець перетворив місцевість на пустелю в середині минулого століття. Нині основні елементи            
рельєфу – піщані дюни (подекуди заліснені), прибережні болотисті низовини, лимани, піщані коси.            
Близько 7 км Джарилгацької затоки відділяють його від міста Скадовськ, звідки можна дістатися             
корабликом, яхтою, катамараном. Протяжність острова із заходу на схід – близько 42 км, із півночі на                
південь – 4,6 км. Значна частина території знаходиться нижче рівня моря. Середня температура влітку              
22–24°С. Це робить острів привабливим для відпочивальників і туристів. 
 
 
 
 
  


