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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ МИХАЙЛІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 
Аннотация: С целью практического оценивания состояния 

продуктивности почвенного покрова Михайловского района Запорожской 
области проведен агроорографический и агроклиматичесский анализ. В 
ходе исследования анализировано основные типы почвенного покрова 
Михайловского района, охарактеризировано геоморфологическое строение, 
условия образования, выяснено механический состав материнской породы, 
охарактеризовано геоэкологическое состаяние почв пригодных для разных 
отраслей АПК района. Результаты анализа и наблюдений подтвердили 
высокий уровень продуктивности даных грунтов. 

Ключевые слова: грунт, Михайловский район, агроклимат, 
орография, чернозем, лучные грунты, поды, лесы, температура воздуха, 
влажность, мелиорация. 
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GENERAL CHARACTERISTICS OF GROUND DEATH IN MYKHAYLIV DISTRICT 
OF ZAPORIZH REGION 

 
Annotation: For the purpose of practical assessment of the state of soil 

cover productivity in the Mikhailovsky district of Zaporozhye region, an agro-
orographical and agro-climatic analysis was carried out. The study analyzed the 
main types of soil cover of the Mikhailovsky District, characterized the 
geomorphological structure, the conditions of formation, determined the mechanical 
composition of the parent rock, characterized the geoecological composition of the 
soils suitable for different branches of the agroindustrial complex of the region. The 
results of the analysis and observations confirmed the high level of productivity of 
these soils. 

Key words: soil, Mikhailovsky district, agroclimate, orography, chernozem, 
radiant soils, fields, forests, air temperature, humidity, amelioration. 
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Михайлівський район розміщений у південно-західній частині 
Запорізької області (Україна). Районний центр – м. Михайлівка. Населення 
становить близько 29 тис. осіб (станом на 2017 р.). Площа не перевищує 
1067 тис. км². Межує з Василівським, Токмацьким, Мелітопольським та 
Веселівським районами.  

Досліджувана територія локалізована на стійкій частині 
Східноєвропейської платформи. В геоморфологічному відношенні 
Михайлівський район розташований на північно-східній частині 
Причорноморської низовини, яка плавно нахилена з півночі на південь. 
Рельєф низовини одноманітний, в основному рівнинний, ускладнений багато 
чисельними балками, ярами та подами [1; 2], загальною протяжністю від 
кількох десятків метрів до декількох сотень. Дані утворення порушують 
цілісність рельєфу та сприяють виведенню перспективних земель з 
сільськогосподарського використання. Загалом можна сказати що це 
поширена проблема степових районів, яка на щастя не набула незначного 
розвитку у даному районі [3; 8]. З іншого боку дивлячись на немалу кількість 
розповсюдження балок і подів можна сказати, що їх сукупна кількість 
відповідає критерію середньої тяжкості, як проблема аграрного сектору. Таким 
чином орографічні форми поверхні сприяють інтенсивному розвитку аграрного 
сектору, дозволяючи використовувати різноманітні види сільськогосподарської 
техніки.  

Поди являють собою водозбірні басейни безстічного степу і часто у 
вологі роки затоплюються водою. В сухі ж роки, особливо після безсніжних, 
сухих зим, вони вже з ранньої весни пересихають [1. 8]. Найбільші подові 
утворення мають діаметр у кілька кілометрів і глибину близько 6-10 м 
(Тимошівський под), середні поди – глибина близько 1 м і діаметр близько 1 км 
та інші мілкі поди, які мають кілька десятків метрів у діаметрі і незначну 
глибину (10-50 см). Міжподовий простір являє собою рівнинне плато з 
найбільшою відміткою над рівнем моря 75 м. Тимошівський под є найширшим 
подом у районі. Він охоплює близько 5000 га земель. Відмітка найнижчого 
місця поду, у порівнянні з відміткою водороздільного плато, досягає 10 м. 
Схили подів надзвичайно пологі, ледь помітні, але в деяких випадках вони 
крутішають і коротшають.  

Район розташований на водороздільному плато, між р. Дніпро та 
р. Молочна. Зазначена ділянка повністю позбавлена додаткових річкових 
долин та добре виражених балок, що складає підставу для виділення двох 
геоморфологічних підрайонів: західний та східний [2]. 

Економічний розвиток району досягається шляхом ведення сільського 
господарства, яке спеціалізується на рослинництві з додатковим розвитком 
супутнього вирощення великої рогатої худоби. Перевага аграрного 
виробництва пояснюється сприятливими агрокліматичними умовами в 
комплексі з наявністю високо родючих чорноземних ґрунтів: чорноземи 
звичайні, чорноземи південні, чорноземи лугові (табл. 1) [2; 7; 9.]. Площа 
земель зайнятих під сільськогосподарські культури становить 98000 га з яких 
рілля не перевищує 91600 тис. га [3]. 
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Таблиця 1 
Розподіл земель Михайлівського району 

Тип ґрунту Площа, га Ґрунтоутворюючі породи 

Чорноземи 
звичайні 
малогумусні 

65500 Леси, під степовою трав‘янистою рослинністю. 

Чорноземи лугові 22900 Леси, під степовою трав‘янистою рослинністю. 

Чорноземи 
південні 

9900 Леси, під степовою трав‘янистою рослинністю. 

 
Вигідне фізико-географічне положення в межах Причорноморської 

низовини природної зони сухого (південного) степу створює сприятливі 
передумови для формування сприятливих кліматичних умов та відповідних 
природних ресурсів необхідних для формування зазначеного різноманіття 
ґрунтового покриву, обробіток яких потребує особливих меліоративних 
заходів. 

Клімат досліджуваної території характеризується високими 
температурними ресурсами і недостатньою, іноді межовою кількістю опадів. 
Згідно агрокліматичного районування Запорізької області, його класифікують 
як дуже теплий і посушливий агрокліматичний район. Відповідно 
простежується високий рівень сонячної радіації, який досягає 110 ккал/см

2
/рік, 

з найбільшими показниками в червні (60 ккал/см
2
). Середня температура 

липня становить 23,5 С
0
, а січня – -3,5 С

0
. Тому спостерігається довгий 

безморозний «теплий» вегетаційний період, що є важливою передумовою 
розвитку високотоварного землеробства, особливо спеціалізованого на 
вирощування ранніх і теплолюбних сільськогосподарських культур. Проте 
позитивний вплив сприятливих кліматичних умов «перекреслює» 
несприятливий та нерівномірний режим зволоження. Кількість опадів на 
території району досить мала: від 368 до 399 мм/рік, чому сприяє висока 
випаровуваність. Крім того опади досить нерівномірно розподіляються 
посезонно (влітку – 137 мм, восени –78 мм, навесні – 88 мм, взимку – 65 мм). 
Літній період характеризується присутністю тривалого (від 25 до 48 днів) 
засушливого бездощового періоду. Спекотні дні супроводжуються інтенсивним 
випаровуванням з поверхні ґрунту і максимальним значення транспірації 
рослин (добові показники досягають 8-10 мм) [4; 5]. 

Високі температури і низька відносна вологість повітря зумовлюють 
активізацію негативних кліматичних явищ, серед яких слід особливо відмітити 
суховії та засухи. Дані процеси набувають поширення навесні: у квітні-травні 
(до 30 %), та улітку (до 70 %). Під час літнього суховію температура повітря 
зазвичай досягає 35-40 С

0
 і супроводжується дефіцитом вологи, значним 

випаровуванням та інтенсивним процесом транспірації, що викликає нагальну 
потребу зрошення сільськогосподарських ділянок [6]. 

Згідно з ґрунтовим районуванням території України, Михайлівський 
район належить до Сірогозького району Лівобережної провінції зони сухого або 
південного степу. В його межах сформувалися такі види ґрунтів як: глеєсолоді, 
лучні чорноземні та південні чорноземи (табл. 2). Для більшості ґрунтів 
характерний різний рівень осолонцювання. 
  



____«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
Выпуск 3(47) ч. 2       ISSN 2524-0986 

 

78 
 

Таблиця 2 
Характеристика ґрунтів Михайлівського району 

(за даними районного управління земельних ресурсів) [7; 8; 9] 
№ Назва ґрунту  Ґрунтоутворюючі 

(материнські) породи 

1 Чорноземи південні  Леси  

2 Чорноземи південні малогумусні залишкові 
слабосолонцюваті 

Леси  

3 Чорноземи південні слабодифльовані  Леси  

4 Чорноземи південні слабодифльовані з 
плямами чорноземів південних (до 30 %) 

Леси 

5 Чорноземи південні з плямами чорноземів 
південних слабодифльованих (до 30 %) 

Леси  

6 Глеєсолоді Лесовидно-оглеєні суглинки 

7 Лучно-чорноземні слабосолонідюваті вилужено 
глеюваті  

Лесовидно-оглеєні суглинки 

8 Лучно-чорноземні глеюваті  Лесовидно-оглеєні суглинки 

9 Лучно-чорноземні остаточно слабосолонцюваті, 
сильноосолоділі вилужено глейові. 

Лесовидно-оглеєні суглинки 

 
Механічний склад ґрунтів наведених вище представлений 

легкоглинистим пилуватим складом, окрім глеєсолодих ґрунтів які є пилувато-
середньоглинистими за своїм механічним складом. Переважання в структурі 
легких ґрунтоутворюючих порід можна вважати недоліком перерахованих 
ґрунтів, оскільки наявність легкої фракції підвищує ризики прояву вітрової 
ерозії. 

Головною та найрозповсюдженішою материнською породою ґрунтового 
покриву досліджуваного району є леси, та потужний шар різноманітних 
алювіальних і делювіальних порід, до складу яких входить значна кількість 
легкорозчинних солей – сульфатів хлору та натрію. В їхніх межах головним 
чином розташовані чорноземи південні та лучно-чорноземні різно-солонцюваті 
ґрунти. Максимальна концентрація гумусу локалізується у верхньому шарі 
ґрунтового профілю (приблизно 15-20 см) від 4,2 % до 4,3 %, а на глибині від 
60 см до 100 см знаходиться водонепроникний горизонт. Ґрунти дна подів 
представлені глеєсолодями з щільним глеєвим горизонтом (40 % оглеєності) і 
містять 3,2-3,6 % гумусу у верхньому горизонті. Тобто мають низьку родючість, 
оскільки високий ступінь щільності призводить до ускладнення 
вододопроникнення. Тому більша частина ґрунтової води не потрапляє до 
рослин, а перебуває в недоступному для них стані [3; 7; 8]. 

Аналізуючи дані викладені вище, ми дійшли висновку, що ґрунтовий 
покрив Михайлівського району Запорізької області сформувався в специфічних 
агроорографічних та агрокліматичних умовах. В його межах сформувалися такі 
види ґрунтів як: глеєсолоді, лучні чорноземні та південні чорноземи, 
чорноземи звичайні мало гумусні, подальше перетворення та формування 
яких потребує застосування науково-обґрунтованих підходів для розвитку 
гідромеліорації в агропромисловому комплексі району.  
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