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В результаті аналізу отриманих результатів можна зробити висновки, 
що в цілому в цій області спостерігаються задовільні умови для росту та 
розвитку озимої пшениці. 
Зализюк А.В., ст. гр. МКА-41б 
Науковий керівник: Ярмольська О.Є., доц., к.геогр.н. 
Кафедра Агрометеорології та агроекології  
 

НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  
 ПРИРОДНИЙ     ПАРК    

                                                                                                                   
Природоохоронна    територія,  національний    природний  парк   в 

Україні,  в  пониззі  річки   Дністер.  Розташований   у    межах   Білгород -
Дністровського,    Біляївського   та   Овідіопольського  районів    Одеської 
області.  Парк засновано 13.11.2008 року Указом Президента України 
№ 1033.  Нижньодністровський  національний  природний  парк входить в 
10-ку найкращих національних природних парків України. 

Загальна площа Нижньодністровського НПП становить 21311,1 га, у 
тому числі 3700 га земель, що надаються йому в постійне користування, та 
17611,1  га   земель,  що  включені  до   його  складу  без  вилучення  у 
землекористувачів,  на   яких   здійснюється  традиційна    господарська 
діяльність  з  додержанням  загальних вимог щодо охорони навколишнього 
природного  середовища. 

Одна з найбільших цінностей Парку — водні угіддя. Парк 
розташований в межах водно-болотних угідь міжнародного значення: 
«Північна частина Дністровського лиману» та «Межиріччя Дністра-
Турунчука», які є Рамсарськими угіддями. 

Унікальні за своїм статусом території річок Дністер і Турунчук, 
озерно-плавневі системі в межах Парку, тому особливу увагу науковці 
приділяють вивченню впливу гідрологічного режиму на екосистеми, 
рослинний і тваринний світ. 

На території  Парку  зареєстровано  понад 700 видів вищих рослин, з 
яких 28  рідкісні,  занесені  до Червоної  книги  України. Деякі види рослин 
і тварин  занесені  також  до  Європейського червоного списку та до списку 
рідкісних  видів  Міжнародної спілки охорони природи.  Саме  тому дельта 
Дністра є природним багатством світового надбання.  

На території    Парку виявлено:   молюсків - 90  видів,   комах -  554 
види,   риб - 67 видів,  земноводних - 9, рептилій  - 6 видів,  представників 
пташиного  світу - 254  види;  ссавців - 32 види (без рукокрилих).   На 
території  Парку мешкає  одна  з  останніх в Україні природних популяцій 
рідкісного  коловодного  виду ссавців   -    норки    європейської   (Mustela 
lutreola),тут мешкає стабільна локальна популяція шакала. У Червону 
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книгу України   занесені  9 видів риб,  20 видів  комах,  2 види  рептилій, 
20 видів ссавців,  58  видів   птахів.   Пелікан   кучерявий,  баклан   малий,  
казарка червоновола, савка, орлан-білохвіст -  види, що занесені до 
Європейського червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під 
загрозою зникнення у світовому масштабі. 


	Страницы из 2019-Студ.конф-тези-Tezi-studentska-konferentsiya-2019
	msnk_Odesa_2019_42

