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2.2.Полігони для гідробіологічних досліджень  

Для дослідження водних безхребетних в 2013 р. визначено 6 постійних пробних площ на 

3 наукових полігонах. В 2015 р. пропонується ще 1 ппп на полігоні № 9: 

Полігон № 3. «Федотова коса»  (Атманайське ПОНДВ) 

3.БЕЗХРппп 1. Утлюкський лиман біля Степка на полігоні «Федотова коса» 

3.БЕЗХРппп 2. Азовське море біля Степка на полігоні «Федотова коса» 

Полігон № 9. «Степанівська коса і гирлова частина Молочного лиману»   

9.БЕЗХРппп 1. Гирлова частина Молочного лиману на полігоні «Степанівська коса і гирлова 

частина Молочного лиману» 

9.БЕЗХРппп 2. Азовське море на полігоні «Степанівська коса і гирлова частина Молочного 

лиману» 

9.БЕЗХРппп 3.Азовське море в околицях с. Степанівка-Перша на полігоні № 9 «Степанівська 

коса і гирловачастина Молочного лиману» 

Полігон № 13. «Гирло річки Берди» (Бердянське ПОНДВ) 

13.БЕЗХРппп 1. Гирло р. Берда на полігоні «Гирло річки Берди» 

13.БЕЗХРппп 2. Азовське море на полігоні «Гирло річки Берди». 

 

В 2015 р. було здійснено виїзди з метою гідробіологічних спостережень та досліджень 

наземної малакофауни: 

-3.03.2015 р. – виїзд на полігони № 6 "Правий берег Молочного лиману", № 7 "Тащенакський 

под", № 8 "Верхів'я Молочного лиману"; 

-24.03.2015 р. – виїзд на полігони № 8 "Верхів'я Молочного лиману", № 7 "Тащенакський под", 

№ 6 "Правий берег Молочного лиману"; 

-17.04.2015 р. – виїзд на полігони № 6" Правий берег Молочного лиману", № 7 "Тащенакський 

под", № 8 "Верхів'я Молочного лиману"; 

-13.05.2015 р. – виїзд на полігон № 9 "Степанівська коса", східне узбережжя Молочного 

лиману, р-н с.Вікторівки; 

-4.06.2015 р. – виїзд на полігон № 3 "Федотова коса", о. Бірючий; 

-16.06.2015 р. – виїзд на полігон № 4 "Коса Пересип" та № 9 "Степанівська коса", промоїна; 

-8.07.2015 р. – виїзд на полігон № 6 "Правий берег Молочного лиману в районі Алтагирського 

лісництва", № 5 "Шелюговський под". 

 

Паспорт 3.БЕЗХРппп 1. Утлюкськийлиман біля Золотого берегу 

на полігоні № 3 «Федотова коса» 

1. Загальні відомості. 

1.1. Призначення площі та об’єкти спостережень. 

Пробна площа розміщена в Утлюцькому лимані поблизу Федотової коси на околицях с. 

Степок (рис. 33). Опис пунктів 1-3 паспорту представлено в т.3 Літопису природи [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33.  3.БЕЗХРппп 1. Утлюкський лиман на полігоні «Федотова коса» 


