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УДК 911.2:631.434 (477.64) 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА В’ЯЗІВСЬКОГО ПРИРОДНО-

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

студент магістратури спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) 

Нємчин С.Є. 

к.геогр.н., доцент Сажнєв М.Л. 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького 

В’язівський природно-сільськогосподарський район (0303032303) 

займає південно-східну частину Донецько-Дніпровського округу. До нього 

входять землі Більмацького, Пологівського, Розівського, Чернігівського, 

південної частини Гуляйпільського, північних частин Бердянського, 

Приморського та східної частини Оріхівського адміністративних районів. 

Загальна площа його становить Загальна площа В’язівського району 

становить 633,3 тис. га, із них рілля – 471,0 тис. га, багаторічні насадження – 

11,4, сіножаті – 6,6, пасовища – 89,4 тис. га. [1; 5,с.187] 

Геоморфологічно ПСГР розташований у межах Приазовської височини, 

що виділяється як плато. Його поверхня значною мірою повторює рельєф 

докембрійського фундаменту. Височина складена докембрійськими 

породами (гнейси, мігматити, граніти, ніфелінові сієніти), має абсолютні 

відмітки 200-300 м [10,с.25]. Ці породи виходять на денну поверхню в 

долинах річок, балках, на вододілах й утворюють своєрідні «кам'яні могили» 

(г. Бельмак-Могила, 326 м). Підняті частини докембрійського фундаменту 

вкриті антропогеновими лесовими породами. їхня потужність різна – від 1-3 

до 20-25 м. На схилах поширені продукти вивітрювання кристалічних порід – 

каоліни, каолінізовані піски. Приазовська височина має загальну субширотну 

протяжність і є вододілом між лівобережними притоками Дніпра та річками, 

що впадають в Азовське море. Вододільна лінія проходить від витоків річки 

Токмак через населені пункти Комиш Зорю-Розівку. Ця вододільна лінія 

зміщена на північний  край височини, тому її південний і північний спади 



характеризуються чітко вираженою асиметрією. Довжина північного спаду 

від вододільної лінії до лінії виходів кристалічних порід – 3-5 км. Довжина 

південного спаду – 20-25 км [5,7,8; 9,с.143]. 

Будова поверхні північного та південного спадів Приазовської 

височини має суттєві відмінності, пов’язані з різною інтенсивністю розвитку 

ерозійних процесів. Глибина базису ерозії південного спаду становить 

близько 300 м. Базисом ерозії є Азовське море. Глибина місцевого базису 

ерозії північного спаду менша на 20-50 м. У зв’язку з різними глибинами і 

віддаленістю від місцевих базисів ерозії ступінь еродованості поверхні 

південного й північного спадів неоднаковий. На південному спаді 

кристалічний фундамент набагато більше експонований, у всіх межиріччях 

виступають скелясті «кам’яні могили», антропогеновий покрив переважно 

представлений тільки продуктами вивітрювання кристалічних порід. 

«Кам’яні могили» піднімаються над навколишньою місцевістю на 75-100 м. 

Долини річок південного спаду глибше врізані, іноді являють собою 

каньйони із скелястими крутосхилами. Акумулятивні тераси мають 

незначний розвиток і в рельєфі виражені слабо. Заплави річок вузькі [5; 

6,с.95-100]. 

Північний спад височини, незважаючи на велику крутість, 

характеризується розвитком потужних елювіально-делювіальних шлейфів, 

кристалічні породи відслонюються тільки у долинах річок. Останні менш 

глибокі, їхні схили більш пологі й терасовані. Потужність алювію терас 

значна [9,с.143]. 

Приазовська височина розчленована багатьма долинами і балками, 

густота долинно-балкової мережі – 0,6-0,8 км/км2. Річки належать до трьох 

басейнів: Дніпра (Янчур, Гайчур, Суха Кінська, Мокра Кінська, Кам’янка), 

Молочної (Токмак, Курушан, Юшанли, Бегим-Чокрак), Азовського моря 

(Кільтиччя, Берда, Обитічна). Густота річкової мережі становить пересічно 

0,3 км/км2 [8,с.169]. 

Ґрунтові води у центральній частині ПСГР приурочені до нижньо- 



верхньочетвертинних лесовидних суглинків, у східній та західній частинах – 

до докембрійських кристалічних порід і гідравлічно пов’язаних із ними 

еолово-делювіальних нижньо-верхньочетвертинних лесоподібних суглинків. 

Глибина залягання ґрунтових вод – 5-14 м, мінералізація – 3-5 г/л. [4,с.59-62] 

Кліматичні умови району характеризуються такими показниками. 

Середньомісячні температури січня коливаються в межах – 4-5,5, а липня – 

+22,5-33,5°С. Безморозний період триває 185-200 днів. Річна сума активних 

температур – 3000° і більше. Зима коротка й малосніжна, середня висота 

снігового покриву становить 10 см. [3]. 

У ландшафтній структурі ПСГР головну роль відіграють лесові дуже 

розчленовані схили височин та височинні рівнини з чорноземами звичайними 

малогумусними, ярами і балками, врізаними в кристалічні породи, та дуже 

розчленовані височини з чорноземами звичайними малогумусними, ярами й 

балками, врізаними у кристалічні породи, денудаційними останцями. 

Ґрунтовий покрив досить одноманітний: абсолютно домінують фонові 

для цієї зони ґрунти – чорноземи звичайні, переважно глинисті – 468,5 тис. га 

(74,9% загальної площі району), в тому числі у складі ріллі – 403,7 тис. га 

(89,9%). При цьому в межах Приморського і південно-західної частини 

Більмацького адміністративних районів – це чорноземи звичайні 

малогумусні, а на більшій частині ПСГР – чорноземи звичайні малогумусні 

неглибокі [5,с.189]. 

Приуроченість району до Азовського плато з його ерозійно 

небезпечним рельєфом зумовила формування на значних площах змитих 

варіантів згаданих ґрунтів. У загальній площі чорноземів звичайних питома 

вага змитих варіантів становить 53,5%, а в складі ріллі – 48,9%. Крім того, 

спостерігається висока ураженість цих ґрунтів вітроерозійними процесами: 

дефльовані відміни поширені на 20,9% загальної площі чорноземів 

звичайних і на 23% зайнятої ними ріллі. 

У структурі ґрунтового покриву ПСГР виділяються також чорноземи 

на щільних глинах – 36,6 тис. га (5,8% загальної площі району), головним 



чином, несолонцюваті й слабосолонцюваті. Вони представлені в основному 

змитими варіантами: 94,3% у складі загальної площі цих ґрунтів, 93,3% – у 

ріллі. 

Великі площі припадають на чорноземи на елювії щільних порід – 20 

тис. га (3,2% загальної площі ПСГР), здебільшого некарбонатних, які також, 

як і вищеописані ґрунти, представлені виключно змитими варіантами – 97,5% 

загальної площі цих ґрунтів. Досить значні площі займають ґрунти 

гідроморфного ряду, що приурочені до річкових заплав, днищ балок, різних 

від’ємних елементів рельєфу: лучні й чорноземно-лучні переважно засолені 

та солонцюваті – 27,6 тис. га (4,4%), лучно-болотні й болотні мулуваті – 12,4 

тис. га (2%) [5,с.190]. 

З інших генетичних груп ґрунтів, які входять до структури ґрунтового 

покриву району, можна виділити утворені  в балках намиті ґрунти – 13,8 тис. 

га (2,2%), що разом із змитими і дефльованими ґрунтами, які превалюють у 

ґрунтовому покриві сільськогосподарських угідь (68%), становлять 

двоєдиний показник загрозливого розвитку ерозійних процесів у регіоні. 

Деградованих та малородючих ґрунтів орних земель – 162,7 тис. га (36%), із 

них найбільше представлені змиті (108,2 тис. га) і дефльовані (35,8 тис. га) 

ґрунти, дещо меншу площу займають утворені на щільних глинах ґрунти 

важкого гранулометричного складу (16,3 тис. га) [5,с.190]. 

Таким чином, екологічна стабілізація у В’язівському ПСГР полягає, 

передусім, у запобіганні ерозійним процесам. Одним з основних заходів має 

стати консервація середньо- і сильнозмитих, а також середньо- та 

сильнодефльованих гґрунтів. Це ж стосується й інших ґрунтів (середньо- і 

сильноза-солених, середньо- та сильносолонцюватих, вторинно-підтоплених, 

болотних), використання яких у складі орних земель економічно й  

екологічно невиправдане. 

Орні угіддя ПСГР мають середній показник бонітування ґрунтів 37 

балів, багаторічні насадження – 33, сіножаті – 22, пасовища – 26 балів [1; 

5,с.191]. 



При сільськогосподарському використанні земель важливу роль 

відіграють агротехнічні та лісомеліоративні протиерозійні заходи. Землі 

прирічкових яружно-балкових місцевостей із великими скельними 

відслоненнями вздовж річок Обитічної, Кільтиччі, Берди, Каратюка доцільно 

використовувати під суцільне заліснення. Реалізація заходів щодо 

консервації деградованих і малородючих ґрунтів орних земель дасть змогу 

зменшити сільськогосподарську освоєність та розораність земельного фонду 

й, таким чином, здійснити екологічну оптимізацію структури земельних 

угідь. Площа їх становитиме: сільськогосподарських угідь – 433,3 тис. га 

(69,3%), із них рілля – 288,9 тис. га (46,2%); ліси та інші лісовкриті площі – 

30,3 тис. га (4,8%) [5,с.191]. 
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