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Територія північно-західного Приазов’я характеризується відносно 

розвиненою для степової зони річковою мережею із збільшенням її густоти в 

напрямку із заходу на схід з 0,19 км / км2 до 0,36 км / км2. Така зміна густота 

річкової мережі пояснюється характером рельєфу річкових басейнів. Значна 

частина площі річкових басейнів річок на сході досліджуваного регіону 

розташована в межах Приазов- ської височини, на заході та півдні 

Причорноморської низовини. Із заходу на схід збільшується і кількість 

атмосферних опадів які є основним джерелом живлення річок. 

Аналізуючи гідрологічні особливості малих річок Приазов’я, слід 

зазначити, що найбільше впливають на водність річок умови рельєфу, в яких 

сформувалася річкова мережа і джерело живлення. 

По території північно-західного Приазов’я від затоки Сивашик до 

східного кордону Запорізької області протікає 10 річок, довжина яких більше 

10 км. Територіально річкову мережу Приазов’я можна розділити на дві 

частини: західну і східну. Вони відрізняються одна від одної будовою 

поверхні, кліматичними умовами та характером режиму. Так річки, що 

входять в західний район, мають рівну течію, русла їх часто утворюють 

меандри, долини мають широку заплаву. Річки східного району беруть 

початок-на Приазовській височині, у верхів’ях мають напівгірський характер 

течії, їх русла сильно врізані, неширокі, обмежені крутими схилами долини, 

береги яких вкриті ярами і балками. Нижче за течією долини цих річок стають 

ширшими, берегові схили пологими, течія повільна, утворюються меандри і 

сГариці, заплави заболочуються. У верхів’ях ці річки мають швидку течію і 
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розвивають інтенсивну ерозійну діяльність. У зв’язку з цим густота річок 

західної частини різко відрізняється від східної. На заході вона не перевищує 

0,19 км/км2, а на сході досягає 0,36 км/км2. По довжині річки західного 

басейну (річка Молочна 198 км) довші ніж річки східного басейну (річка 

Обитічна 100 км). Найбільшою річкою що протікає в західній частині регіону 

є Молочна, а в східній частині Обитічна і Берда. 

Основне джерело живлення річок Приазов’я - атмосферні опади, які 

складають у районі дослідження в середньому 250-300 мм на заході і 400-450 

мм в східній частині. Розподіляються вони не рівномірно не тільки в просторі, 

а й у часі: найбільша їх кількість випадає влітку, переважно у вигляді злив. 

Збільшення кількості опадів із заходу на схід можна пояснити впливом 

рельєфу - на схід абсолютні висоти зростають. Найменша кількість випадає в 

басейнах річок Великий і Малий Утлюк - в середньому 350 мм, далі на схід 

кількість опадів збільшується і на Приазовській височині вони можуть в 

окремі роки досягати - 550 мм. Влітку дуже велика випаровуваність з території 

- до 890 й^м. Найменше опадів випадає в зимові місяці. Тому значну роль в 

живленні річок відіграють разом з дощами талі весняні води і підземний стік. 

Характер водного режиму річок визначається особливостями повені, її 

тривалістю. Таїг, у річному ході рівня води на річках басейну Азовського моря 

зазвичай виділяють два максимуми (в період весняної повені і в період літніх 

паводків) і два мінімуму (в кінці літа і на початку осені і взимку). У весняний 

час (лютий - квітень) відбувається 45-60% річного стоку. 

Інтенсивний підйом рівня весняної повені розпочинається з другої 

декади лютого. Спад води на річках Приазов’я закінчується в другій половині 

березня - початку квітня. Меженний стік (травень, січень) становить 40-45% 

річного. Період літньо-осіннього меженю перекривається дощовими павод-

ками, які характерні для всіх річок північно-західного Приазов’я. 

Річні величини шару стоку річок змінюються із заходу від 0,4 - 6,7 мм 

(для річки Молочної) на схід до 11-15 мм (річка Лозоватка і Берда). Така зміна 

величин річкового стоку пояснюється зміною кількості опадів на 



досліджуваній території. 

Виходячи з вище зазначеного, річки північно-західного Приазов’я можна 

об’єднати в окремі групи за такими ознаками: за величиною басейну, по 

довжині, по площі водозбору, характером течії, за характером витоків, по 

схильності до пересихання. 

Типи річок за площею водозбору: 

а) річки з площею водозбору від 100-1000 км2 (Апанли, Великий Утлюк, 

Дому зла, Корсак, Лозоватка, Кільтичія, Малий Утлюк); 

б) річки з площею водозбору від 1000-2000 км2 (Обитічна, Берда); 

в) річки з площею водозбору понад 2000 км2 (Молочна). 

Типи річок за характером течії: 

а) рівнинні річки з повільною течією - типові степові (Домузла, Великий і 

Малий Утлюк, Тащенак, Молочна, Лозуватка, Корсак); 

б) річки, які у верхній течії мають вигляд напівгірської річки (Берда і 

Обитічна). 

Типи річок за характером витоків: 

а) річки беруть початок на схилах Приазовського кристалічного масиву, 

на позначках перевищують 200 м над рівнем моря, і харчуються з джерел, що 

витікають з кристалічних порід (Берда, Обитічна, Лозоватка, Молочна, Корсак 

та їх притоки); 

б) річки, які беруть початок на відмітках 50-55 м над рівнем моря, і 

живляться в основному за рахунок атмосферних опадів (Домузла, Джекельня, 

Тащенак, Малий і Великий Утлюк та їх притоки). 

Типи річок по схильності до пересихання: 

а) річки, що частково пересихають: пересихають у верхів’ях (Курушан, 

Апанли, Метрозли, Кур- кулак, Акчокрак, Арапка); 

б) ріки, що пересихають в нижній течії (Чингул, Джекельня, Тащенак, 

Кільтичія, Великий Утлюк, Лозоватка); 

в) річки, що не пересихають (Молочна, Берда і Обитічна). 
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