Буковина: в обіймах гір і лісостепу

Ландшафт Чернівецької області різноманітний: гірські вершини Карпат
і пагорби підгір'я, що поступово переходять у широку рівнину, розташовану між
річками Дністер і Прут. А водні ресурси – це річки Дністер, Прут, Серет,
Черемош. Клімат: теплий помірно-континентальний, кількість опадів становить
650-750 мм. Корисні копалини: регіон багатий на поклади будівельних
матеріалів (гіпс, ангідрид, мергелі, вапняки), різні види пісків, джерела
мінеральної води. Увагу привертають нещодавно відкриті нафтогазоносні
родовища, а також прояви золотоносності і мідноколчеданового та
поліметалічного зруднення.
Тваринний світ області нараховує 303 види хребетних тварин. Тут
можна зустріти мешканців середньоєвропейських широколистих лісів - оленя
благородного, козулю європейську, черепаху болотну, представників
середземномор'я - жабу зелену, саламандру плямисту, а також - мешканців
сибірської тайги - глухаря, тетерука. Є чимало ендеміків - білка карпатська,
тритон карпатський. З долин річок до субальпійських чагарників перекочовує на
літо бурий ведмідь. З хижаків зустрічаються куниці, тхори, рисі, вовки.
У лісах, садах, на полях і водоймищах живуть майже 200 видів птахів.
Більшість із них - мешканці лісів. Це - численні види горобиних: дятли, голуби.
Заболочені місця населяють лиски, кулики, чаплі, лелеки. Зустрічається гірська
плиска, сойка, гірський щеврик, карпатський глухар. Річки та ставки області
населяють 50 видів риб. Найбільш численні - з родини коропових і окуневих.

Значна частина цих представників флори та фауни в області знаходиться
на межі зникнення та потребує особливої уваги зі сторони держави. Ось якраз зі
зникаючими видами рослин та тварин, часто ендеміків – тобто тих, які
зустрічаються лише на території нашого краю ви познайомитесь на сторінках
еколого-бібліографічної розвідки «Книга людської совісті: рослини та тварини
Буковини на межі зникнення» , яка розміщена на сайті бібліотеки у розділі
«Наші видання).
У Чернівецькій області нараховується 243 території та об'єкти природнозаповідного фонду, в тому числі 7 заказників, 8 пам'яток природи, ботанічний і
дендрологічний парк Чернівецького державного університету, Вижницький
національний природний парк, Сторожинецький дендропарк, що мають
загальнодержавне значення, Чернівецькі регіональні ландшафтні парки
"Цецино", "Валя Кузьміна" (буковий праліс віком 250-300 років, мальовниче
озеро, ділянки рідкісних рослин, мінеральні джерела), а також 136 пам'яток
природи, 40 парків, які є пам'ятниками садово-паркового мистецтва та 39
заповідних урочищ місцевого значення.
Більш розширена розповідь про національні природні парки,
ботанічний сад, пам’ятки природи національного та регіонального значення,
ландшафтні, геологічні та геоморфологічні резервати чекає на вас на сторінках
бібліомандрівки «Екологічні стежки Буковини…», яка підготовлена нашою
бібліотекою. Це видання розміщене також на сайті бібліотеки у розділі «Наша
видання.

