4.1. Об`єкти Смарагдової мережі (басейн р. Дністер)
Смарагдова мережа Європи - мережа територій особливого природоохоронного
значення, важливих для збереження біорізноманіття. Метою створення Смарагдової мережі
Європи є збереження природної фауни, флори та оселищ. Вона була ініційована та
координується Бернською конвенцією (1979 р.). Смарагдова мережа має переважно ті самі
основи формування, що й НАТУРА 2000, але діє за межами Європейського Союзу,
розвиваючи загальноєвропейський підхід щодо охорони типів природних оселищ.
У листопаді 2016 року у Стразбурзі (Франція) під час 36-го засідання Постійного
комітету Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування, яка
діє під егідою Ради Європи, затверджено переліки об’єктів „Смарагдової мережі” Європи для
України. У межах Тернопільської області як офіційні кандидати до Смарагдової мережі
Європи номіновано 7 природних територій та об’єктів краюв тому числі в басейні річки
Дністер:

„Серетський” (номер у списку кандидатів № UA0000189)

2. Національний природний парк „Дністровський каньйон”
(номер у списку кандидатів № UA0000122)

Дністровський каньйон - найбільший каньйон в Україні і один з найбільших в Європі.
Тут протікає одна з найкрасивіших річок у Європі і друга за величиною в Україні – Дністер.
Його загальна протяжність – 1365 км. Але найкрасивіші береги цієї ріки – на Тернопільщині.
З метою збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об'єктів
лісостепової зони, президент України В. Ющенко постановив створити на території
Борщівського, Бучацького, Заліщицького та Монастириського районів Тернопільської області
національний природний парк "Дністровський каньйон". Про це йдеться в указі Президента №
96 від 3 лютого 2010 р.
До території національного природного парку «Дністровський каньйон» включено
10829,18 га земель, а саме: 7189,65 га земель державної власності, що надаються (у тому числі
з вилученням у землекористувачів) національному природному парку в постійне
користування, і 3639,53 га земель, що включаються до його території без вилучення.
Всесвітнім визнанням каньйон Дністра завдячує своїм неповторним геологічними
пам'ятками. Різноманітні за походженням скелі пройшли всі геологічні та біологічні епохи,
були свідками вражаючих еволюційних подій за останні 420 млн. років.

3.Природний заповідник „Медобори”
(номер у списку кандидатів № UA0000010)

Природний заповідник "Медобори" – справжня перлина не тільки Тернопільщини, а й
цілої України. Він розташований на теренах Подільських Товтр, гряда яких простягається з
північного заходу на південний схід від
с. Підкамінь Львівської області, через
Тернопільщину, Хмельниччину аж до Румунії. Товтри є унікальним геологогеоморфологічним та палеогеографічним феноменом національного і міжнародного значення.
Особливо цінною та цікавою ділянкою є частина Товтр, що охороняється у межах природного
заповідника "Медобори", створеного у 1990 році. Тут представлені найтиповіші для Товтрової
рифової гряди форми рельєфу – головне пасмо та групи бічних форм Товтр із скам’янілими
рештками організмів Баденського і Сарматського морів, що збереглися у вапняках в
прижиттєвому положенні. Ця частина пасма найбільш монолітна та заліснена, а за багатство
медоносних рослин названа Медоборами.
Створено природний заповідник "Медобори" з метою збереження унікальних
природних комплексів Подільських Товтр, генофонду рослинного і тваринного світу,
використання їх у наукових цілях та природоохоронній роботі. Площа заповідної території
9516,7 га.

4. „Бережанське Опілля” (номер у списку кандидатів № UA0000190)

На території проектованого НПП «Бережанське Опілля» зростає понад 80 видів
судинних рослин, включених до Червоної книги України, що становить понад 65% таких видів
у флорі Тернопільської області. Ці ландшафти є балочними системами, схилами пагорбів,
улоговин, непридатними для ведення сільського господарства.
Для збереження унікальних територій члени громадських екологічних організацій
вимагають їхнього термінового внесення до природно-заповідного фонду, зокрема створення
національного природного парку «Бережанське Опілля».
На даний час проводиться оцінка відповідності кожного об’єкта зі списку кандидатів
по основних критеріях „територій особливого природоохоронного значення”.

