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Кроссворд по предмету "предмету Екологiя (укр.)"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
3. Дiлянки сушi i водного простору, призначенi для органiзованого масового вiдпочинку населення i туризму. … зони
4. Закон України «про охорону навколишнього природно-
5. Органiзми, здатнi жити без доступу вiльного кисню
7. система юридичних норм та iнших правових засобiв, якi регулюють правовiдносини на землю, надра, лiси, рослинний i тваринний свiт, об'єкти природно-заповiдного фонду ?
8. Сукупнiсть усiх поверхневих водних об’єктiв земної кулi,
9. Роздiл екологiї, який дослiджує екосистеми
10. сукупнiсть правових норм, якi регулюють вiдносини, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням власником належним йому майном на свiй розсуд?
11. система правових норм земельного, гiрничого, водного, лiсового, фаунiстичного, природно-заповiдного законодавства тощо, якi регламентують правовiдносини на природнi ресурси?
12. Складова структури екологiї, що описує коливання чисельностi рiзних видiв i встановлює їх причини
14. Екологiчна … i нормування проводяться з метою встановлення комплексу обовязкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсiв та забезпечення екологiчної безпеки
16. Хвороба, що виникає внаслiдок систематичного вживання, у наростаючiй кiлькостi вживання речовин, якi включенi до затвердженого списку наркотикiв
17. Функцiональна система, яка вбирає в себе угрупування живих органiзмiв iз середовищем, в якому вони мешкають
18. Iсторично сформована сукупнiсть рослин, тварин чи мiкроорганiзмiв, що населяє бiотоп
19. Вид заповiдника, що має мiжнародне значення та є природоохоронним та науково-дослiдним обєктом
21. Руйнування або iстотне порушення екологiчних звязкiв. Синонiм до слова занепад
23. Протокол 1997 року пiдписаний з метою захисту навколишнього середовища.
24. Форма полiтичного екстремiзму, застосування найжорстокiших методiв для досягнення певних цiлей
25. являє собою правовий iнститут, що закрiплює iндивiдуальну належнiсть природних об'єктiв фiзичним або юридичним особам?

По вертикали
1. Система учбового курсу екологiчного права включає три роздiли, розмiщенi в такiй послiдовностi: загальна частина, особлива частина i … частина
2. державна, колективна (комунальна), приватна, загальнонародна.?
6. Законодача, нормативна функцiя, це?
13. Змiни в природi чи подiї, що призвели до руйнувань, загибилi людей називають
15. Комплекс природних явищ i тiл, з якими органiзм перебуває у безпосереднiх чи непрямих взаємозвязках
20. Люди, тварини, рослини це …
22. 5, 15*10^15 т - це маса …

