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Букові ліси як об’єкт Всесвітньої спадщини – Сталий 
менеджмент територій, прилеглих до об’єкту Всесвітньої 
спадщини «Букові праліси Карпат», Словаччина та Україна 
 

 
Мертва деревина в букових пралісах Угольки, Україна. 
Фото: В. Покиньчереда, Карпатський біосферний 
заповідник 

Загальна інформація 
Занесення букових пралісів Словацьких та 
Українських Карпат як  природний об’єкт до 
списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2007 
році підтверджує визначну роль, яку відіграють 
ці екосистеми для всього світу.  
Природний ареал поширення буку лісового (Fagus 
sylvatica) обмежується європейським континентом, 
що накладає високу відповідальність на країни 
Європи щодо охорони та збереження цього типу 
природних оселищ. 
Таким чином, Федеральне міністерство 
довкілля, охорони природи та ядерної безпеки 
(BMU) та Федеральна агенція охорони природи (BfN) 
подали заявку на розширення існуючого 
карпатського об’єкту в січні 2010 року. В 2011 році 
розширення було схвалено ЮНЕСКО, в результаті 
чого було додано п’ять німецьких ділянок.  
Саме тому Федеральна служба охорони довкілля 
Німеччини (UBA) та Федеральне міністерство 
довкілля, охорони природи та ядерної безпеки 
започаткували ініціативу щодо поглиблення 

транснаціональної співпраці між Німеччиною, 
Словаччиною та Україною. 
 
Проект 
Даний проект було реалізовано, щоб ініціювати 
тристоронній обмін інформацією між різними 
природоохоронними установами, які входять 
до згаданого серійного об’єкту Всесвітньої 
спадщини з метою покращення менеджменту, 
зокрема в буферній зоні.  
Експерти природоохоронних установ трьох 
країн брали участь в чотирьох засідання, які 
проходили в Словаччині та Україні. Було 
проведено аналіз слабких і сильних сторін та 
можливостей, а також вивчено сучасні 
стандарти охорони згаданих установ та 
прилеглих до них територій.  
Первинна оцінка ситуації вказала на потребу в 
конкретних заходах у напрямку зв’язків з 
громадськістю та залученні місцевого 
населення до процесів розвитку.  
Потрібно спільними зусиллями демонструвати 
переваги від існування природоохоронних територій 
та постійно наголошувати на них. Саме тому під час 
семінару в Міжнародній академії охорони природи 
на о. Вільм було розроблену стратегію щодо 
розбудови екоосвітньої інфраструктури в Карпатах. 
Також створено три робочі групи: «менеджмент», 
«зв’язки з громадськістю і екоосвіта» та «наукові 
дослідження і моніторинг», які мають підтримувати 
співпрацю в майбутньому.  
• Цільова країна /регіон: Україна, Словаччина, Німеччина 
• Тривалість: 10/10 – 03/12 
• Беніфіціар: Менеджери природоохоронних територій, у 

віданні яких знаходяться об’єкти  
• Організація, яка реалізовує проект: Університет сталого 

розвитку м. Еберсвальде 
• Шифр: 380 01 237 
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