АНОН
НС
У середу, 25 січн
ня 2018 року на
н базі Карпатс ького біосферноого
заповіідника Міністерс
М
тво екол
логії та пр
риродних
х ресурсіів предст
тавить ноові
ділянк
ки буков
вих прал
лісів і сстаровіко
ових лісіів, які уувійшли до склааду
об’єктта Всесвіттньої при
иродної сспадщини ЮНЕС
СКО «Бук
кові прал
ліси і дав
вні
ліси К
Карпат таа інших регіонів
р
Є
Європи»..
У рам
мках захооду запл
лановано представвити укр
раїнські дділянки природно
п
ого
об’єктту всесвіттньої спад
дщини Ю
ЮНЕСКО «Букові
«
праліси
п
і ддавні ліси
и Карпат та
інших регіоніів Європи» та врученн
ня сертифікатів організзаціям, які
я
відповвідальні заа збережеення цих дділянок.
няються у націо
Мова про діллянки, що
щ охорон
ональних природн
них паркках
«Зачаррований край», «Синеви
ир» та «Подільсські Товттри» і природн
них
заповідниках «ҐҐорґани» та «Розтооччя».
Учасники:
директор Департтаменту екомереж
жі та природно--заповідного фон
нду
 д
М
Мінприрооди Вікто
ор Клід,
 ккерівники
и націонаальних прриродних парків таа природнних заповіідників,
 д
директор Карпатсьького біоссферного
о заповідн
ника Микоола Рибак
к,
 н
науковий
й коорди
инатор п
процесу розширення Всеесвітньої спадщи
ини
Ю
ЮНЕСКО
О в Україїні Васильь Покиньчереда,
 н
національьний коо
ординаторр з прир
родоохор
ронних ппитань Всесвітньоого
ф
фонду пррироду WWF в Укрраїні Богд
дан Процьь,
 представвники Мін
ністерств а культур
ри Україн
ни, місцеввих орган
нів влади та
ссамовряд
дування то
ощо.
Прироодний об’’єкт всесввітньої сп
падщини ЮНЕСКО щодо ззбережен
ння буковвих
праліссів був створений
с
й у 2007 році і включав лише діілянки України,
У
щ
що
охорон
няються в Карпатськом
му біосф
ферному заповідннику, Ужанськом
У
му
націон
нальному природн
ному паррку і Словаччин
С
ни. У 20011 роціі до ньоого
приєдн
нано діляянки з Ніімеччини,, а 7 липня 2017 року
р
додаатково вк
ключено 63
ділянкки букови
их праліссів та стааровікових лісів ізз 10-ти єввропейських країн
н і
наданоо назву «Букові
«
праліси
п
і ддавні ліси Карпатт та іншиих регіоніів Європи
и».
Серед останніхх є 9 ук
країнськихх ділянокк, які ох
хороняютться в нааціональн
них

природних парках «Синевир», «Зачарований край» і «Подільські Товтри» та
природних заповідниках «Горгани» і «Розточчя».
Захід відбувається за підтримки Дунайсько-Карпатської програми Всесвітнього
фонду природи (WWF).
Бажаючих про свою учать просимо повідомити за адресою: cbr-rakhiv@ukr.net
Акредитація представників ЗМІ за телефоном: (067) 310 01 58 (Василь
Покиньчереда).
Дата проведення: 25 січня 2018 рік
Початок заходу: 11:00.
Адреса: Закарпатська область, м. Рахів, вул. Миру, 1, Рахівська РДА (Велика
зала)

