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Svetové dedičstvo bukové lesy – Trvalo udržateľný manažment  
okolitého prostredia lokality Svetového dedičstva Karpatské 
bukové pralesy na Slovensku a Ukrajine 
 

 
Mŕtve drevo v bukovom pralese Uholka, Ukrajina 
Foto: V. Pokynchereda (Karpatská biosférická rezervácia) 

Background 
Zapísanie Karpatských bukových pralesov na 
Slovensku a Ukrajine ako lokality prírodného 
dedičstva do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO v roku 2007 poukazuje na výnimočnú 
dôležitosť  týchto ekosystémov v globálnom 
meradle. 
Prirodzený výskyt buka (Fagus sylvatica) je viazaný 
v celosvetovom meradle len na územie Európy.  
Európske krajiny preto nesú vysokú mieru 
zodpovednosti za ochranu a starostlivosť o tento typ 
biotopu. 
Aj preto Federálne ministerstvo životného prostedia, 
ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti (BMU)  
a Federálna agentúra ochrany prírody (BfN) 
požiadali o rozšírenie lokalít svetového dedičstva v 
Karpatoch v januári 2010. V roku 2011 UNESCO 
potvrdilo toto rozšírenie o päť nemeckých lokalít. 
V nadväznosti na to Federálna environmentálna 
agentúra (UBA) a Federálne ministerstvo životného 
prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti 
odštartovalo iniciatívu na dosiahnutie 
medzinárodnej spolupráce medzi Nemeckom, Slo- 
venskom a Ukrajinou. 

Projekt 
Tento projekt sa realizoval s cieľom iniciovať 
trilaterálnu výmenu informácií medzi rôznymi 
chránenými územiami, ktoré sú súčasťou sériovej 
lokality svetového dedičstva tak, aby sa zlepšil 
manažment predovšetkým v nárazníkových zónach 
lokalít.  
Odborníci zo zapojených chránených území z týchto 
troch krajín sa zúčastnili na štyroch stretnutiach na 
Slovensku a Ukrajine. Vypracovala sa SWOT 
analýza a vyhodnotila sa skutočná úroveň ochrany 
chránených území a ich okolitého prostredia. 
Úvodné zhodnotenie situácie ukázalo konkrétnu 
potrebu uskutočňovať aktivity v oblasti 
informovanosti a propagácie a nutnosť zapojiť 
miestnych obyvateľov do procesu rozvoja.  
Takisto prínosy chránených území pre riegión by 
mali byť viac zdôrazňované a preukazované. Počas 
worskhopu v Medzinárodnej akadémii na ochranu 
prírody na ostrove Vilm sa stanovila stratégia 
rozvoja vzdelávacích zariadení v bukových lesoch 
Karpát. Ustanovili sa tri pracovné skupiny zamerané 
na otázky manažmentu, informovanosti a 
propagácie  
a vzdelávania s cieľom udržať a prehlbovať ďalšiu 
spoluprácu. 

• Cieľová krajina/región: Ukrajina, Slovensko, 
Nemecko 

• Projektové obdobie: 11/10 – 03/12 
• Príjemca: manažéri chránených území zo zapo-

jených lokalít 
• Implementujúca organizácia: Eberswalde Uni-

versity for Sustainable Development 
• Identifikácia projektu: FKZ 380 01 237 
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