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ОСНОВНІ ТИПИ ҐРУНТІВ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

Практично уся територія Мелітопольського району зайнята родючими 

ґрунтами. Переважаючим типом ґрунтів є чорнозем, утворення якого 

обумовлено багатою степовою рослинністю в минулому. Завдяки трав’яній 

рослинності і особливо степовим злакам – ковилам, типчаку і дводольним 

рослинам – чорнозем набув свої цінні властивості. Умови ґрунтоутворення 

закономірно і швидко змінюються у напряму до півдня. У зміні ґрунтів 

спостерігається зональна закономірність. В межах регіону чітко виділяються 

основні ґрунтові зони: чорноземи південні малогумусні, темно-каштанові та 

каштанові ґрунти [7]. 

Чорноземи південні малогумусні на лесових породах належать до 

найбільш характерних ґрунтів Мелітопольського району. Вони поширені на 

рівнинних слабодренованих широких вододілах і їх схилах. За характером 

профілю нагадують чорноземи звичайні, але з коротшим переходом до 

ґрунтоутворюючої породи і деякою ущільненістю перехідного (НР) горизонту, 

а в сухому стані – і верхнього орного шару як наслідок прояву слабкої 

залишкової солонцюватості. Загальна глибина гумусованого профілю (Н+НРк) 
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– 55-60 см, горизонт (Н) – 30-35 см завглибшки, темнувато-сірий, в орному 

шарі – грудкуватий, порохоподібний, в підорному шарі – зернистий. 

Спостерігається проникнення гумусу язиками у ґрунтоутворюючу породу. 

Карбонати містяться лише у вигляді білої борошняної білозірки здебільшого на 

глибині 80-120 см [4]. 

Чорноземні та дернові глинисто-піщані та супіщані ґрунти на піщаному 

алювії поширені на піщаних терасах і на піщаних підвищених ділянках 

річкових заплав. Ґрунтоутворююча порода – глинисті алювіальні піски. У 

зв’язку з пухкістю породи і високою водопроникністю вони глибоко гумусовані 

і вилугувані від розчинних солей і вапна. Маючи незначну величину міцно 

зв’язної води, ці ґрунти досить продуктивні і ефективно використовуються в 

сільському господарстві під посіви городніх, баштанних та зернових культур, а 

також під сади й виноградники [5]. 

На південь від м. Мелітополь до узбережжя Азовського моря 

розповсюджені темно-каштанові залишково-солонцюваті ґрунти на лесових 

породах. В цілому треба відзначити, що всі чорноземні і каштанові ґрунти 

південної зони являються солонцюватими, солонцюватість підвищується по 

мірі наближення до морського узбережжя. Причиною солонцюватості ґрунтів є 

сольові бурі, які надходять з боку сольових басейнів на південну територію 

району [7]. 

Каштанові солонцюваті ґрунти на лесових породах – це характерний тип 

ґрунтів для сухих злакових та полинно-злакових степів. Характерною ознакою 

всіх каштанових ґрунтів є наявність у них виразно виявленої фізичної 

властивості, яка проявляється в диференціації ґрунтового профілю на 

гумусовий елювіальний (Не) з нетривкою слабозернистою або пластівчастою 

структурою і гумусово-ілювіальний (Ні) або ілювіальний ущільнений з 

зернисто-горіхуватою структурою вгорі та горіхувато-призматичною 

глянсуватою внизу. За характером профілю каштанові ґрунти діляться на 

темно-каштанові, ознаки фізичної солонцюватості в яких виявлені слабко, і 
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каштанові, з більш виразними ознаками фізичної солонцюватості, переважно 

середньої і сильної. Кожний із підтипів каштанових ґрунтів ділиться на 

залишково-солонцюваті і солонцюваті [6]. 

Ґрунтовий покрив не скрізь однорідний; у комплексі з основними 

ґрунтами часто трапляються в більшій чи меншій кількості плями солонців і 

сильносолонцюватих ґрунтів. На каштанових залишково-солонцюватих і 

солонцюватих ґрунтах можна вирощувати усі рекомендовані для даної зони 

зернові, технічні й кормові культури, а при зрошуванні – і городні. При 

зрошуванні можливе вторинне засолення, особливо в умовах близького 

залягання мінералізованих підґрунтових вод, тому ділянки з рівнем вод 

ближчим за 5 м до поверхні під зрошування не рекомендуються. Проектуючи 

зрошувальну систему, необхідно застосовувати протифільтраційні засоби в 

каналах, точно дотримуватись встановлених норм поливу, ретельно планувати 

поливні карти. В умовах зрошування, особливо під городні культури й 

картоплю, потрібно вносити перегній, фосфорні та азотні добрива [1]. 

Лучно-чорноземні солонцюваті ґрунти мають морфологічні ознаки 

солонцюватості, хоч увібраного натрію в ілювіальному горизонті мало, 

характеризуються розподілом колоїдів за профілем. Для них характерна 

нейтральна, слаболужна і лужна реакція. Лучно-чорноземні несолонцюваті 

ґрунти мають високу потенціальну родючість. Солонцюватість обумовлює ряд 

негативних фізичних властивостей: легке запливання, підвищену здатність до 

коркоутворення, високу зв’язаність, щільність, тріщинуватість – у сухому стані, 

а у вологому – в’язкість, прилипання і пластичність. 

Лучні ґрунти на делювіальних відкладах поширені в заплавах річок і 

інших місцях з близьким заляганням підґрунтових вод. Характерною 

особливістю лучних делювіальних ґрунтів є оглеєність материнської породи, а 

іноді й нижньої частини перехідного горизонту. Ці ґрунти належать до 

дернового типу ґрунтоутворення, але такого, що відбувається в різко виявлених 
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гідроморфних умовах при постійному капілярному зв’язку з неглибоко 

залягаючими підґрунтовими водами. 

У зв’язку з близьким заляганням підґрунтових вод лучні ґрунти часто 

засолені. Тип засолення сульфатний і хлоридно-сульфатний. Лучні солончакові 

ґрунти засолені з поверхні. Найбільш продуктивні і придатні для використання 

під городні культури несолонцюваті і незасолені види ґрунтів, засолені види 

непридатні під ягідники й сади, а солонцюваті види обмежено придатні при 

умові ретельного догляду за насадженням, станом ґрунту та регулюванням 

водного режиму. Солонцюваті й засолені види також можна використовувати 

під городи, але продуктивність їх низька. Тому вони частіше використовуються 

переважно під сіножаті. 

Для окультурення і підвищення родючості ще нерозораних земель 

необхідно застосовувати правильну систему обробки ґрунту, зниження рівня 

підґрунтових вод шляхом проведення гідромеліорації, внесення гіпсу та 

органічних і мінеральних добрив [3]. 

Солонці і солончаки зустрічаються практично по всій території 

Мелітопольського району, особливо в південній його частині. Солонці можна 

зустріти в найрізноманітніших умовах рельєфу як суцільними масивами так і 

дрібними плямами. Займаючи низькі місця мікрорельєфу, вони утворюють 

комплексність ґрунтового покриву. В залежності від глибини залягання 

ілювіального горизонту солонці діляться на коркові, якщо ілювій вище 5 см, 

мілкі – 5-10 см, середні – 10-15 см і глибокі – нижче 15 см. Солонці, залежно 

від направленості ґрунтових процесів, діляться на лучні, лучно-степові та 

степові. Лучні солонці характеризуються найбільшою інтенсивністю 

солонцевого процесу, який протікає в умовах постійної або періодичної дії 

мінералізованих підґрунтових вод на верхні шари ґрунту. Критичний рівень 

підґрунтових вод знаходиться вище 3-4 м. Лучно-степові солонці утворюються 

при зниженні рівня підґрунтових вод до 4-7 м [7]. 
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Еродовані ґрунти займають великі площі на території досліджуваного 

регіону. Мелітопольський район має значну кількість різного ступеня змитих та 

розмитих земель, виникнення яких зумовлено значною розчленованістю 

поверхні балками, річковими долинами, глибиною базису ерозії, механічним 

складом, природою ґрунтів, а також крутизною схилів. Недобір врожаю на 

слабозмитих ґрунтах сягає 10-15%, на середньозмитих – 20-35%, на 

сильнозмитих – 50-60% [2]. 

У Мелітопольському районі значну площу займають піски, які, 

насамперед, поширені берегами річок  Молочна, Арабка, Тащенак та інших 

гідрологічних об’єктів. Важливо зазначити, що ці піщані ґрунти лежать на 

потужних алювіальних суглинках і використовуються з успіхом для розведення 

плодових дерев [7]. 

Таким чином, ґрунтовий покрив в залежності від материнської породи, 

рельєфу, клімату, гідрології буває різний як за механічним складом, так і за 

вмістом та складом солей. Основний ґрунтовий фон району утворився на 

вкритих лесовими породами плато під трав’янистою рослинністю. Спадисті 

схилі вододілів, балок та річкових долин складені ґрунтами різного ступеня 

змитості. Заплави річок та днища балок вкриті складним комплексом 

гігроморфних ґрунтів: лучно-чорноземними, чорноземно-лучними та лучними, 

часто засоленими та солонцюватими. 
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОРЕЖИМА НАИБОЛЬШИХ ПРИТОКОВ 

БАССЕЙНА РЕКИ МОЛОЧНОЙ 

Река Молочная берет начало из родников, пробивающихся в 

кристаллических породах юго-западного склона Токмак - Могилы и под 

названием Токмак течет в виде ручейка, то разливаясь в плоских 

понижениях, то суживаясь и глубоко врезаясь в твердые породы 

Приазовского массива, образуя небольшие пороги при пересечении 

поперечной гранитной складки. После принятия правого притока реки 

Чингул она называется Молочной. Длина реки Молочной от истока до 

впадения в Молочный лиман 197 км, средний уклон – 1.2 м/км [1,3].  

Бассейн реки Молочной асимметричен. В верхнем течении 

большинство притоков впадает с правой стороны, в среднем и нижнем – все 

притоки впадают слева. Расположение притоков определяется орографией 

бассейна. Верхнее течение реки расположено в пределах Приазовской 
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