Каньйон, утворений річкою
Дністер, є найбільшим
каньйоном України та
Європи та оселищем
багатьох рідкісних видів
рослин та тварин, що
охороняються на
національному та
міжнародному рівнях.
Неповторні ландшафти,
своєрідний мікроклімат,
значне біорізноманіття – все
це приваблює до цієї
величної річки, яка разом зі
своїми притоками формує
унікальну природу
подільського краю.

РІДКІСНІ РОСЛИНИ
ВІДСЛОНЕНЬ
ДОЛИНИ РІЧКИ
ДНІСТЕР

Леопольдія тонкоцвіта
Молодило руське
Leopoldia tenuiflora
Sempervivum ruthenicum
(Tausch) Heldr.
Schnittsp. & C. B. Lehm.

Сеслерія Гейфлера
Sesleria heuflerana
Schur

Наразі річка Дністер опинилась
під загрозою деградації та
повного знищення природних
ландшафтів, спричиненого
людською діяльністю приватизацією ділянок долини
річки Дністер, весняними
пожежами, спорудженням
гідроелектростанцій тощо.
Одна з причин легкого
прийняття екологічношкідливих рішень - недостатня
екологічна обізнаність
чиновників та населення про те,
як виглядають види рослин і
тварин, що потребують
охорони.

Ковила найкрасивіша

Сон чорніючий

Шиверекія подільська

Stipa pulcherrima

Pulsatilla pratensis subsp.
nigricans (Störcke) Zämelis

Schivereckia podolica
(Besser) Andrz.

K. Koch

З метою комплексної охорони
видів і середовищ існування ми
пропонуємо створювати
території Смарагдової мережі
(СМ) України, яка після
імплементації європейського
законодавства зможе стати
частиною мережі NATURA 2000.
СМ сприяє збереженню
зникаючих, ендемічних видів та
видів, що охороняються за
Бернською конвенцією і
Директивою ЄЕС 92/43,
охоплюють найбільш
репрезентативні та рідкісні
біотопи регіону, є важливими
для мігруючих видів.

Як зберегти біорізноманіття для нащадків?
Чи милуватимуться цими краєвидами наші
діти-внуки? Таким питанням задається
кожен захисник природи нашої країни.
Просимо долучатись до проектування
елементів мережі НАТУРА 2000 в Україні,
надаючи інформацію про поширення
рідкісних видів та біотопів.
http://pryroda.in.ua/emerald
В разі виявлення у басейні Дністра
місцезростань охоронюваних видів
просимо Вас повідомляти про знахідки за
адресою: Юлія Вашеняк,
arrhenatherum@gmail.com .
Підготовлено в рамках проекту «Rufford Small
Grant, Rare Species and Habitats Conservation
Occurred in the Limestone Outcrops of Dnister
Canyon», 2016-2017.
http://www.rufford.org/projects/iuliia_vasheniak

Рокитник білий
Cytisus albus Hacq.

Адоніс весняний
Adonis vernalis L.

Тонконіг різнобарвний
Poa versicolor Besser

Мигдаль низький

Цибуля коса

Prunus tenella Batsch

Allium obliquum L.

Ефедра двоколоса
Ephedra distachya L.
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